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           اجلواهر البحرية

أ

 ملخص الرسالة
(،يفاجلامعةةاسسةيميةدملدةنةةاملنة ر ،املاجستريهذهرسالةمقدمةلنيلدرجةالعامليةة 

(للقاضيالبحرية يف شرح الوسيطاجلواهر وهيبعن ان -قسمالفقه-يفكليةالشرةعة
مة بداةةةه(727جنمالةدة أ العاةاأأ ةدبة الةدالقلة ياملشةرعالشةا عي  

(.دراسًة وحتقيقاً  احلكمالثاينم أحكامالعارةّةإىلهناةةكتابالغشب
وقداعتلد يفحتقيقهذاالكتابعلىنسختني:

 بقا سراع،دسطنا ل،تركيا.:وهياألصل،نسخةمكتاةمتحفطاألوىل
:لللقابلة،نسخةاملكتاةاألزهرةة،دلقاهر ،مشر.الثانية

.فنيةوفهارس،وقسمني،مقدمةواستدعتطرةقةالتحقيقتقسيمالرسالةإىل
ترمجةةة،وأسةةاابايتيةةاراملخطةة توأليتةةهالعلليةةة،واال تتاحيةةةاشةةتللتعلةةىفاملقدمةةة
يطةةةةةة،والدراسةةةةا السةةةةةابقة،وت ثيةةةةةقنسةةةةاةاملخطةةةةة تإىلاملؤلةةةةةف،وللؤلةةةةةفلخمتشةةةةر 
.منهجالتحقيق،والاحث

بياهنلاكالتاي:بقسمنيمثأتاعتها
:قسةةةةمالدراسةةةةة،وةشةةةةةتللعلةةةةىماحثةةةةنير يسةةةةةيني،وحتةةةةتكةةةةلمنهلةةةةةاالقسةةةةم األول

مطالب.
املاحثاألول:دراسةاملؤلف.

املاحثالثاين:التعرةفدلكتاب.
:قسمالتحقيق،وةشتللعلىالنصاحملقق،و يه:جةء مة كتةابالعارةةة،اينالقسم الث

وكتابالغشبكامًي.
مثيتلتالكتابب ضعثاتاملشادرواملراجع،وعللالفهارأالفنية.




















 املقدمة

  



           اجلواهر البحرية

ب

بسمهللاالر  الرحيم

ومةةة  حنلةةةده،ونسةةةتعينه،ونسةةةتهدةه،ونعةةة  د مةةة شةةةرورأنفسةةةنا،إنَّاحللةةةد ،
سيئا أعلالنا،م ةهدههللا يمضلله،وم ةضلل يهادعلةه،وأشةهدأنالإلةه

إالهللاوحدهالشرةكله،وأشهدأنالداًعادهورس له.

 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ
 1).

 يه ىه جهمه ين ىن  من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي
 2).

 مث هت ختمت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ

 َّ مخ جخ مح جح  مج حج
 3). 

 أمابعد:

 إنَّالعلمالشرعيواالنشةغالبةهتعلالةاًوتعليلةاًمة أعقةمالقةربوأجةلالطاعةا ،وهة مة 
أشرفالعل م،وأعيهامرتاًة،وقةدجةا  نشة لالكتةابوالسةنة مةرً بطلاةهوحاثةًةعليةه،

 مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ُّٱوُمايِّنةةًة ضةةلمةة انشةةغلبةةه، لةة  لةةكق لةةهتعةةاىل:

 مل خل حل مكجل لك  خك حك جك مق حق مف ُّٱوق لةةةةةةةةةةةةةةةةهتعةةةةةةةةةةةةةةةةاىل:،(4   َّهئ

 َّ هل
مةن سةل   »:وق لةه،(6 «رد هللا به خرياً يفقهةه يف الةدين من ي  »:ق له،(5 

 

 (.102( لعلران:اآلةة 1 
 (.1(النسا :اآلةة 2 
 (.71-70(األحءاب:اآلةة 3 
 (.11(اجملادلة:اآلةة 4 
 (.9(الءمر:اآلةة 5 
 .دبم ةُردهللابهيرياًةفقِّّهيفالدة (71،حدةثرقم (1/25صحيحالاخارع (6 
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ج

،والنشةة ليفهةةذاالشةة ن(1 «طريقةةاً يلةةتمه فيةةه علمةةاً سةةّهط هللا لةةه بةةه طريقةةاً إىل اجلنةةة 
معل مٌةمشه ر .

يفمقدمةةةةةالعلةةةة مالفقةةةةهالةةةةذعجةةةةا االهتلةةةةامبةةةةهةالشةةةةرةفةعلةةةةمومةةةة العلةةةة مالشةةةةرعيَّ
مة الشةحابة،والتةابعنيمنذعهةدالنة وحدةثاً،،لذاجندعللا األمةقدمياًالشرعيَّة

وم بعدهمبذل اقشارىجهدهموطاقتهميفيدمةهذاالعلمتعللةاً،وتعليلةاً،وإ تةاً ،
العلةةةموصةةةنف ا يةةةهاملشةةةنفا ، لنةةةهاملةةة ،ن اهةةةذاوقضةةةاً إىلأنجةةةا مةةة بعةةةدهم ةةةدوَّ

والشرح،واملختشر،واملط ل،واملنق م،واملنث ر، رتك الناثرو علليةعقيلةامةتت اةا
و لةةكملةاحةلدألمةةة-الكثةةريمة تةرافالفقةةهاسسةيميمفقة ديةءا  املكتاةا ،لكة َّ

قيق،وإيةراج،ونشةرلتةءودأوخمط تحباجةإىلحت-كحروبوغريهااسسيميةم ا  
 اااملكتاا ؛ يستفيدمنهاالااحث نواحملقق نوطيبالعلم.

ة مةة زمي ةةةيريأنةسةةةَّعلةةيّومةة  ال هللاعةةءوجةةةل العثةة رعلةةةىخمطةة تقةةةّيممةةعثُةلةةةَّ
كتةةةاب اجلةةةواهر وهةةة -ر ةةةههللا-نفةةةي يفعلةةةمالفقةةةهعلةةةىمةةةذهباسمةةةامالشةةةا عي

ةة،727لةةن مالةةدة أ العاةةاأأ ةةدبةة الةةدالقلةة ي البحريةةة )جةةواهر البحةةر( هة
 وه ايتشارلكتابالاحراحمليطشرحال سيطلللؤلفنفسه،الذعأكثرهمفق د.

ولِّلةةاكةةاناةةذاالكتةةابوأصةةلهمةة   ا ةةدجليلةةةومعل مةةا غءةةةر ؛استشةةر أهةةلالعلةةم
لنيةلليتضةل مشةرو  والتخشص؛  شارواعلةيَّددارتةهللتحقيةق،ليكة نم ضة  رسةا

درجةةةةةالعامليةةةةة املاجسةةةةتري(،دجلامعةةةةةاسسةةةةيميةدملدةنةةةةةاملنةةةة ر ،وأسةةةة لهللاعةةةةءوجةةةةل
الت  يقوالسدادواسييليفالق لوالعللإنهوي لكوالقادرعليه.



 

دب ضةةلطلةةبالعلةةم،قةةالالرتمةةذع:هةةذا(2646،حدةثرقم (4/325رواهالرتمذع (1 
 .حدةثحس 
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د

 أسباب اختيار املخطوط وأمهيته العلمية:
النقاتالتالية:تت لىأساابايتيارامل ض  ،وأليتهيف

ك نةةهمةة الةةرتافالعللةةياسسةةيمييفالفقةةهالشةةا عيالةةذعةناغةةيأنةةة زملةة لةةه -1
علم.،وقاض ،صلةاذاالف م مفت  وطالبِّ

أنةةهايتشةةارشةةامل،وجةةامعللاحةةراحملةةيطيفشةةرحال سةةيطل مةةامالغةةءاي،سةةهل -2
املذهبالشا عي،قالوال سيطيف،حس الشياغة،والختفىأليةالاحرالعاار ،

ةقشدالاحراحمليط.(1 اسسن ع:"الأعلمكتادًيفاملذهبأكثرمسا لمنه"
ك نأغلبأجءا األصلالذعه الاحةراحملةيطمفقة د ،والة جةدمنةهإالأجةءا  -3

قليلةمتفرقة.
إةرادأق ال قها املذهبالشا عي،والنقلع بقيةاملذاهب. -4
وسعةعللهواطيعهيفاملذهبالشا عي.،جيلةقدراملؤلف -5

:عنه العلماء هوهذه نبذة مما قال
:"أ ةةدبةة الةةدبةة مكةةيبةة ةسةةني-مثنيةةاًعلةةىاملشةةنف-قةةالالقاضةةيابةة شةةهاة

القرشياملخءوميالشةي العيمةةجنةمالةدة أبة العاةاأالقلة ياملشةرع،اشةتغلإىلأن
،(2 ،واملنيةة(1 ،مثأسةي ت(3 ،مثإمخةيم(2 بر ،ودرأ،وأ ىت،وصنف،وويقضةا قة ل

 

 (.2/169 ل سن ع(طاقا الشا عية1 
شرقيالنيلبنيأس انعلىوهيمدةنةبشعيدمشردلضممثالسك ن،وصادمهللة،ُق ل(2 

، يهةةا  رعقيلةةةلتوا ةةلوبةةنيأسةة انمسةةري ثيثةةةأمم،وهةةيمدةنةةةكاةةري وبينهةةامخةةيموإو
كمتقرةاةةاً.انقةةر:مع ةةم480وحالياهييفمجه رةةمشرالعربيةوتقعجن بالقاهر بنح 

 (.2/618(،املسالكوامللالكللاكرع 4/413الالدان 
يم(3  مةة مةةدنصةةعيدمشةةراملشةةه ر ةقةةععلةةىالشةةاط الشةةرقيرأّولةةهوإسةةكان نيةةه،بكسةةإِّمخةةم

كةةمتقرةاةةاً.390م هنرالنيلوحاليًّاهييفمجه رةةمشرالعربيةوتقعجن بالقاهر بنحةة 
= 
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ه

،وحسةةةةاةمشةةةرمةةةةعال جةةةةهالقالةةةةي،(3 والغربيةةةةة،مثوينيابةةةةةاحلكةةةمدلقةةةةاهر والشةةةرقية،
ودرأدلفخرةةدلقاهر ،والفا ءةةمبشةر،وشةرحال سةيطشةرحاًمطة ال،أقةربتنةاوالمة 
املطلةب،وأكثةر روعةا،وإنكةانكثةرياالسةتلدادمنةه،قةالاسسةن ع:"الأعلةمكتةاديف

اهالاحةةةةراحملةةةيطيفشةةةرحال سةةةيط،مث ةةةصأحكامةةةةهاملةةةذهبأكثةةةرمسةةةا لمنةةةه،و ةةة
ياصة،كتلخيصالروضةم الرا عةي، ةاه:جة اهرالاحةر،وشةرحمقدمةةابة احلاجةب
يفالنح شرحامط اًل،وشرحاأل ةا احلسةيفيفدلةد،وكلةلتفسةرياسمةام خةرالةدة 

 رة ،والشةةةلحا كةةةانمةةة الفقهةةةا املشةةةه"الةةةرازع،قةةةالالسةةةاكييفالطاقةةةا الكةةة ى:
،وملةةةةة حةفةةةةيت،(4 "املتةةةة رعني،أكةةةةىأنلسةةةةانهكةةةةانالةفةةةةرتعةةةة قةةةة لالإلةةةةهإالهللا

وةةةدرأ،وةشةةنف،وةكتةةب،وكةةانالشةةي صةةدرالةةدة ابةة ال كيةةلةقةة ل يلةةانقةةللنةةا

   = 

مراصةةداالطةةي (،2/617(،املسةةالكوامللالةةكللاكةةرع 1/123انقةةر:مع ةةمالالةةدان 
 (.1/43 علىأ ا األمكنةوالاقا 

ُي تبفةةتحمثسةةك نمدةنةةةعلةةىالضةةفةالغربيةةةمةة النيةةل(1  مةة نةة احيصةةعيدمشةةر،وهةةيَأسةةم
،وحاليةةًّاهةةييفمجه رةةةةمشةةرالعربيةةةتقةةعكثري ا ريا ع ياةاملتنءهةةا ،مدةنةجليلةكاري 

ياةةار  رالةةايدوأ(،1/193كةةمتقرةاةةاً.انقةةر:مع ةةمالالةةدان 300جنةة بالقةةاهر بنحةة 
 (.58ل الروضاملعطاريفي األقطار(،147ل العااد

مدةنةةةكاةةري حسةةنة،كثةةري األهةةلاملنيةجا  يفكتةةبالةةرتاجمدسةةممنيةةةابةة ا شةةيبوهةةي(2 
اهةةييفمجه رةةةةمشةةرالعربيةةةوا هةةاعلةةىشةةاطى النيةةل،دلشةةعيداألدىوالسةةك  ،وحاليةةًّ

اسشةةارا (،5/218كمتقرةااً.انقر:مع مالالةةدان 215املنياوتقعجن بالقاهر بنح 
 (.548ل الروضاملعطاريفي األقطار(،42ل إىلمعر ةالءمرا 

وهةةةياليةةة ممدةنةةةة،واحةةةدنةةةبالفسةةةطاتمبشةةةر لعهةةةاسةةة ردالقةةةاهر هةةةياملدةنةةةةاملشةةةه ر (3 
وهيأجلمدةنةمبشرالجتلا أسةةاابا ةةريا ،منهةةاطلةةبالطرا ةةفاملنسةة بةإىل،عقلى
،وحاليةةًّاهةةيعاصةةلةمجه رةةةةمشةةرالعربيةةة،وأكةة وأهةةممةةدهناعلةةىاالطةةي وتقةةعيفرمشةة

لروضا(،240ل   رالايدوأياارالعااد(،4/301مشالمشر.انقر:مع مالالدان 
 (.450ل املعطاريفي األقطار

 (.9/30طاقا الشا عيةالك ىللساكي (4 
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و

عنةةه:لةةي مبشةةرأ قةةهمةة القلةة ي،وقةةالالكلةةالجعفةةراألد ةة ع:قةةاليأربعةةنيسةةنة
يفحكميط ،والمكت ب يهيللمين،وكةانمةعجيلتةهيفالفقةهأحكم،ماوقعي

دلنحةة والتفسةةري،مةةا يفرجةةبسةةنةسةةاعوعشةةرة وسةةاعلا ةعةة  ةةاننيسةةنة،عار ةةاً
.(1 ود  دلقرا ة،وقل القرةةدل الغر م األعلالالق صيةقرةاةم ق ل"

وإحالتهمإليه،منهم:السةي طييفاألشةااه،عنهاعتلادالعللا علىهذااملشنفبنقلهم -6
والنقةةا ر،وا طيةةبالشةةربيينيفاسقنةةا يفحةةلألفةةاوأ شةة ا ،وويالةةدة أبةة زرعةةة
العراقةةةييفطةةةرحالتثرةةةةبيفشةةةرحالتقرةةةةب،وابةةة ح ةةةريفاسةعةةةابيفشةةةرحالعاةةةاب،

وغريهمالكثري.

 توثيق نسبة املخطوط إىل املؤلف:
نسةةةة املخطةةةة ت،وإىلاملشةةةةادرواملراجةةةةع ا الشةةةةلةةتاةةةةنيأنالكتةةةةاب:دلرجةةةة  إىل

اجل اهرالاحرةة ج اهرالاحر(ملؤلفهأ دب الدالقل ي،وبيان لك يلاةلي:
تشةةرةحاملؤلةةفيفمقدمةةةكتابةةهبنسةةاتهإىلنفسةةه،حيةةثقةةالر ةةههللامةةانشةةه: -1

.(2 "و يتهاجل اهرالاحرةة"
ومااحث،و يهنق لغءةر ،الشفدع:"وشرحال سيطيفالفقهيفدلدا كثري قال -2

.(3 مفيد ،و اهالاحراحمليط،مثجرَّدنق لهيفدلدا و اهج اهرالاحر"
.(4 قالاب الساكي:"صاحبالاحراحمليط،وكتابج اهرالاحر" -3
 الرا عةةي، ةةاه:قةةالاسسةةن ع:"مث ةةصأحكامةةهياصةةةكتلخةةيصالروضةةةمةة -4

.(1 ج اهرالاحر"

 

 .(255-2/254 الب قاضيشهاة(طاقا الشا عية1 
 /أ(م النسخة ت(.2/ل1(اجل اهرالاحرةة 2 
 (.8/61(ال ايفدل  يا  3 
(.31-9/30 للساكي(طاقا الشا عيةالك ى4 
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ز

قالالعاادع:"وصنَّفيفالفقهالاحراحمليطشةرحبةهال سةيطللغةءاييفحنة مة  -5
دلةدا ططةهو ةاه:جة اهرالاحةراحملةيطيفةيةعشرة دلد ،مثايتشةرهيف ان

.(2 شرحال سيط"
رََحالقلةة يال سةةيطيفدلةةدا  ةةاه: -6 الاحةةراحملةةيط،مثقةةالحةةاجييليفةةة:"شةةَ

.(3 اه:ج اهرالاحر" شهو ّ
قةةالالءركلةةي:"وعةةيندل سةةيطيف قةةهالشةةا عية، شةةرحهو ةةاه:الاحةةراحملةةيط،مث -7

.(4 دلدا منهيفاألزهرةة"،جرَّدنق لهو اه:ج اهرالاحر
دلةد ،قالعلركحالة:"...الاحراحمليطيفشرحال سيطللغءاييفحنة أربعةني -8

.(5 مث صأحكامهيفكتاب اه:ج اهرالاحريف رو الفقهالشا عي"
 الدراسات السابقة:

قةةةدسةةةاقينإىلالتسةةة يليفهةةةذااملخطةةة تعةةةةددمةةة زمي ةةةيمةةة طلاةةةةبةةةةر مج
ماجستريالفقهيفاجلامعةاسسيميةدملدةنةاملن ر ،وهم:

هناةةةالفشةلاألوليف دابقضةا مشطفىمعا الد،م بداةةةالكتةابإىل -1
احلاجة.

،مةةة الفشةةةلالثةةةاين: يلةةةا ةةةباالسةةةتن ا منةةةهإىلهناةةةةةدبمهااتمةةةاوةلسةةة  -2
املسحعلىا فني.

زبريسلطان،م بداةةكتاباحليضإىلهناةةالاابالرابعيفكيفيةالشي . -3

   = 

 (.2/169 ل سن عطاقا الشا عية(1 
 (.154-3/153( ةلطاقا الفقها الشا عيني 2 
 (.2/2008(كشفالقن ن 3 
 (.1/222(األعيم 4 
 (.299-1/298(مع ماملؤلفني 5 
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ح

هناةةةالفشةلالدأزهرعأرغا،م بداةةةالاةابا ةام يفشةرا طالشةي إىل -4
الثاين يل ه أوىلدسمامة.

علةةيأ ةةدصةةا،لشةة  ،مةة بداةةةةكتةةابصةةي املسةةا رة إىلهناةةةةالقةة ليف -5
الغسلم كتاباجلنا ء.

،مةة بداةةةةالنقةةرالثةةاينيفالغاسةةلمةة كتةةاباجلنةةا ءإىلمقهةةرمنقةة رحةةا   -6
هناةةالقسماألول:األدا يفال قتم كتابالءكا .

لدبشريعادالرحيم،م بداةةالقسمالثاينيفتع يلالءكا م كتابالءكا ا -7
إىلهناةةزكا الفطر.

ران -8 عاةةةدهللاالثةةةةرم ،مةةةة بداةةةةةكتةةةةابالشةةةةيامإىلهناةةةةة شةةةةل:يفم جةةةةبالقةةةةِّ
والتلتعم كتاباحلج.

لثالةث،م بداةةالاةابالثةاينيفصةفةاحلةجإىلهناةةةاألمةراسانف اعادالسيم -9
م األ عالامل جاةللضلانم كتاباحلج.

عاداسلهالسايعي،م بداةةالطرفالثالثيفاألكلم كتاباحلجإىلهناةة -10
الطرفالثالثيفاحلالةاليتتعت  يهاامللاثلةم كتابالايع.

،م بداةةالطرفالرابعيفاحتاداجلن وايتي هم كتابالايعحادنتمجيل -11
هناةةاملانعالثالثم م انعالرد:تلفاملعق دعليهم كتابالايع.إىل

أ ةةدعلةةيجحةةاف،مةة بداةةةةاملةةانعالرابةةعمةة م انةةعالةةرددلعيةةبيةةروجاملايةةع -12
ع ملكاملشرتعإىلغريهم كتابالايعإىلهناةة شل يلاةطرأعلىالثلةار

الايع.املايعةقالالقطافوااليتيتبغريهام كتاب
منشةة رمع ةةبالتليلةةي،مةة بداةةةةالقسةةما ةةام مةة كتةةابالايةةعإىلهناةةةة -13

الاابالثاينيفالقاضم كتابالره .
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ت

،م بداةةالاابالثالةثيفحكةماملرهة نبعةدالقةاضالدعليمالدة ة سف -14
يفحةةقاملةةرا والةةةراه مةة كتةةةابالةةره إىلهناةةةةالاةةةاباألوليفالشةةلحمةةة 

لشلح.كتابا
أب احلس أكةرم،مة بداةةةالاةابالثةاينيفالتةءاحممة كتةابالشةلحإىلهناةةة -15

،وقدمتتمناقشةرسالته.كتابال كالة
عاداملنةانعاةداحللةيمهةاين،مة بداةةةكتةاباسقةرارإىلهناةةةاحلكةماألولمة  -16

أحكامالعارةةم كتابالعارةة.
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 خطة البحث:
مقدمة،وقسلني،و هارأعللية.تشتللا طةعلى

تشتللعلى:واملقدمة
.اال تتاحية -
.أساابايتياراملخط توأليتهالعللية -
.ترمجةاملؤلف -
.ت ثيقنساةاملخط تإىلاملؤلف -
.الدراسا السابقة -
.يطةالاحث -
.منهجالتحقيق -

و يهماحثان:القسم االول: قسم الدراسة،
يه انيةمطالب:املاحثاألول:دراسةاملؤلف،و 

ساته،وكنيته.املطلباألول:ا ه،ونساه،ونِّ
املطلبالثاين:م لده.

املطلبالثالث:نش تهالعللية.
املطلبالرابع:شي يه،وتيميذه.

املطلبا ام :مكانتهالعللية،وثنا العللا عليه.
املطلبالسادأ:عقيدته،ومذهاهالفقهي.

.املطلبالسابع:مؤلفاته
املطلبالثام :و اته.

املاحثالثاين:التعرةفدلكتاب اجل اهرالاحرةة(،و يهستةمطالب:
املطلباألول:حتقيقاسمالكتاب،وت ثيقنساتهإىلاملؤلف.
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املطلبالثاين:أليةالكتاب،ومكانتهالعللية.
املطلبالثالث:منهجاملؤلفيفالنصاحملقق.

الرابع:اصطيحا املؤلفيفالنصاحملقق.املطلب
املطلبا ام :مشادراملؤلفيفالنصاحملقق.

املطلبالسادأ:وصفالنس ا طيةومنا جمنها.
:القسم الثاين: النَّص احملّقق

بتحقيةةقجةةء مةة هةةذاالكتةةاب،وهةة مةة بداةةةةاحلكةةمالثةةاينمةة أحكةةامبعةة نهللاقلةةتُ
نسختني:ع ابالغشب،العارةّةإىلهناةةكت

رقةمحفقهةا:وهياألصل:نسخةمكتاةمتحفط بقا سراعدسطنا ل،تركيا،األوىل
ب(299ب(إىلالل حةة 244(ل حةابتةداً مة الل حةة 55ةقعيف يتوال،(720 

م اجمللدالرابع.
رقةةةةةةمحفقهةةةةةةةا:لللقابلةةةةةةةوهةةةةةةةي:نسةةةةةةخةاملكتاةةةةةةةةاألزهرةةةةةةةة،القةةةةةةاهر ،مشةةةةةةةر،الثانيةةةةةةة

أ(إىل226(ل حةةةةةة،ابتةةةةةداً مةةةةة الل حةةةةةة 27ةقةةةةةعيف يتوالةةةةة،(42315/42316 
ب(م اجمللدالثالث.253الل حة 

وتشتللعلىالفهارأالفنيةاآلتية:الفهارس العلمية،
 هرأاآلم القر نية. -1
 هرأاألحادةثالنا ةة. -2
 هرأاألعيماملرتجماميفالنصاحملقق. -3
،واملشطلحا العلليَّة.الغرةاة هرأاأللفاو -4
 هرأاألماك والالدان. -5
 هرأالكتبال ارد يفالكتاب. -6
 هرأاملشادرواملراجع. -7
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 هرأامل ض عا . -8
قمنهج التحقي  

عليهيفيدمةالنَّصكلاةلي:سر ُمنهجالتحقيقالذع

مةةعااللتةةءامبعيمةةا ،نسةة الةةنصاملةةرادحتقيقةةهحسةةبالق اعةةداسمي يةةةاحلدةثةةة -1
الرتقيم،وضاطماأتاجإىلضاط.

اعتلادالنسخةاألصلوهينسخة:مكتاةمتحفط بقا سراعدسةطنا ل،تركيةا، -2
ورمء اابة ت(،معمقابلتهةابنسةخةاملكتاةةاألزهرةةة،القةاهر ،مشةر،ورمةء اةا

بة ز(.

ونسةةخةاملكتاةةةاألزهرةةةة،وإثاةةا الفةةرو بينهةةا يلةةا،املقابلةةةبةةنيالنسةةخةاألصةةل -3
عدااآلم القر نية،وصيغالتل يد،والثنا علىهللا،وصيغالشي والسيمعلةى

،وصيغالرتضيوالرتحم،مشرياًإىلالفرو يفاحلاشيةعلىالنح اآليت:الن 

يةةرى،وأثاتةةهمةةايفاألصةةلأقةة مدلتشةحيحمةة النسةةخةاألإ اجءمةتططةة ِّ -أ
مةةةةايفيفاملةةةة ،وأضةةةةعهبةةةةنيمعقةةةة  تنيهكةةةةذاط ،مةةةةعاسشةةةةار إىليطةةةة ِّ

األصليفاحلاشية.

إ اكةةةةةانيفاألصةةةةةلسةةةةةقط،أوطلةةةةة ،أوبيةةةةةاض،أكللتةةةةةهمةةةةة النسةةةةةخة -ب
األيرى، إنملأجده ل مقانةِّهمة كتةبالشةا عية،وأضةعهبةنيمعقة  تني

، ةةةإنملأهتةةةدإليةةةهجعلةةةتمكانةةةههكةةةذاط ،وأشةةةريإىل لةةةكيفاحلاشةةةية
نقطاًمتتاليةبنيق سنيهكذا ...(.

/ب(،للداللةةةعلةةىهناةةةةكةةلوجةةهمةة 11/أ(أو 11وضةةعيةةطما ةةلهكةةذا:/  -4
ل حا األصل،معاسشار إىلرقمالل حةيفااامش.

ين.معكتابتهادلرسمالعثلا،عءواآلم القر نيةباياناسمالس ر ،ورقماآلةة -5
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أويف،عةةةءواألحادةةةةثالنا ةةةةةإىلمشةةةادرها، ةةةإنكةةةاناحلةةةدةثيفالشةةةحيحني -6
جةةهمةة مقانةةهمةة كتةةباألحادةةةثاأليةةرى،أحةةدلااكتفيةةتبةةذلك،وإال  يرّ

بنيدرجتهمعتلداًعلىالكتباليتتعيفبذلكديتشار.وأُ

عءواآل رإىلمقاهنااألصيلة. -7

لةةيتةةةذكرهااملؤلةةفعةة الفقهةةا مةة مشةةادرها،ت ثيةةقاملسةةا لالفقهيةةة،والنقةة لا -8
واسمجاعا ،معبيانالق لاملعتلديفاملذهب.

شرحمشكلاأللفاوالغرةاة،واملشطلحا العللية. -9

الرتمجةإب ازلتعيمال ارد كرهميفالنصاحملّقق. -10

،والالةةةةدانالةةةةيت كرهةةةةااملؤلةةةةف،مةةةةعبيةةةةانأمةةةةاك وج دهةةةةا،التعرةةةةةفدألمةةةةاك  -11
ليااايفزماننااحلاضر.وتس

واملقادةر،معماةساوةهايفزماننااحلاضر.،واملكاةيل،التعرةفدمل ازة  -12

وضعالفهارأالفنيةاليزمةكلاه م ضحيفيطةالاحث. -13
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 شكر وتقدير
أ دهللاتعاىلأوالًو يراًظاهراًودطناًعلىعقيمماأنعمبهعلّيم نعلهالةيتالتعةد

ريإمتةامهةذاالعلةلاملت اضةع،وأسة لهوالحُتشى ،وأشكرهعلىإحسانهوت  يقةهأنةسةّ
عةةءوجةةلأن عةةلهةةذاالعلةةليالشةةاًل جهةةهالكةةرك،وأنةةةرزقينوإمكةةماسيةةيليف

الق لوالعللإنهوي لكوالقادرعليه.

العءةءة الذة ملةةديراجهةداًيفوالدعا ل الَدعّ،والتقدةر،مثإنينأتقدمدءةلالشكر
ومعنةة مً،  سةة لهسةةاحانهأن ءةهلةةاعةةينيةةرياجلةةءا وةُثياهلةةا دعلةةيومسةةانديتمةةادمًّ

وأشكرأةضاًزوجيتالكرميةعلىدعلهاومسةانداايسمتةامهةذهالرسةالة،يريالث اب،
والتقةدةرللقةا لنيعلةىجامعتنةااملااركةة،ركلاالةف تينيفهةذااملقةامأنأتقةدمدلشةك

،ووكيلهةةا،ومةة ظفني،ودأليةةصكليةةةالشةةرةعةمثلةةةيفعليةةدها،وإدارةةةني،مةة أسةةاتذ 
،وكذلكأشكرلناوأعضا هيئةالتدرة امل قرة علىبذل هوقدم ه،ور ي قسمالفقه

لةاأيةصدلشةةكرمجيةعمة درسةينوعللةةينمة مشةارناالكةةرامعلةىمجيةلإحسةةاهنم،ك
-والتقةةدةرمشةةريفعلةةةىهةةذهالرسةةةالةالشةةي الفاضةةلالةةةدكت ر/الةةدبةةة عليثةةةالفةةةءع

وت جيةةه،  سةة لهللاتعةةاىلأن ءةةةهعةةين،وإرشةةاد علةةىمةةاأوالينمةة نشةةح -حفقةةههللا
ءللهاملث بةواألجر.يرياجلءا ،وأنُ م

كانم اللهجّلوجهه، لاوالكل،وا ط ،يتاماً إنم طايعةالاشرالنقص
 ل هللا،وماكانم يط   ل .والشيطان نفسيص اب 

وأس لهللاتعاىلأنةرزقينالعلمالنا عوالعللالشا،وةتقالمينإنهج ادكرك.

وصلىهللاعلىنايناالدوعلى لهوصحاهوسلم.

و يردع ا أناحللد ربالعاملني.



 

 











 قسم الدراسة: القسم األول

 وفيه مبحثان:

 املبحث األول: دراسة املؤلف.

 املبحث الثاين: التعريف ابلكتاب )اجلواهر البحرية(.
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 دراسة املؤلفاملبحث األول: 
و يه انيةمطالب:

 وكنيته:سبته، املطلب األول: امسه، ونسبه، ون  
.(1 ه :أ دب الدب أ احلءممكيب مسنيامسه: 
:القرشياملخءومي.نسبه
املشرعالشا عي.(2 :القل ينسبته
:أب العااأ.كنيته
:الشي ،العيمة،القاضي،جنمالدة .لقبه

 املطلب الثاين: مولده: 
.(3 هة653بشعيدمشرسنةةبقل ل-ر ههللا-ولدالقل ي

 املطلب الثالث: نشأته العلمية:
،مثدلقةةةاهر ،وقةةةرأاألصةةة ل، قةةةرأالفقةةةهأوالًبقةةة لمبشةةةر،-ر ةةةههللا-نشةةة القلةةة ي

والنحة ،و ةةعمة القاضةةيبةدرالةةدة بةة مجاعةة،وتةة ىلقضةا قلةة ال،وهةيمةة معاملةةة
ق ل،نيابةًةعة قاضةيقة ل:شةرفالةدة إبةراهيمبة عتيةق،مثويال جةهالقالةيمة 

 

(،طاقا الشا عيةالك ىللساكي8/61(،ال ايفدل  يا  1/363(انقر:أعيانالعشر 1 
 (.2/254 عيةالب قاضيشهاة (،طاقا الشا9/30 

وهةةةةيمةةةة أعلةةةةالقةةةة ل،بلةةةةد  علةةةةىصةةةةعيدمشةةةةرغةةةةر النيةةةةلة(القلةةةة ي:نسةةةةاًةإىلقل لةةةة2 
اهةةةييفمجه رةةةةةمشةةةةر  تقةةةدمتترمجتهةةةايفصةةةفحة"د"(،كثةةةري النخةةةةل،وا ضةةةر ،وحاليةةةًّ

مراصةةةةد(،4/398مع ةةةةمالالةةةةدان انقةةةةر:كةةةةم.490العربيةةةةةوتقةةةةعجنةةةة بالقةةةةاهر بنحةةةة 
الشةةةا عيةالبةةةة قاضةةةيشةةةةهاةطاقةةةةا (،3/1122 االطةةةي علةةةةىأ ةةةا األمكنةةةةةوالاقةةةا 

 (.473ل الروضاملعطاريفي األقطار،(2/255 
 (.1/89للداوودع (،طاقا املفسرة 1/383(بغيةال عا  3 
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مالعلةةلبينةةهاعلةةلقةة ليفوالةةةةالقاضةةي:عاةةدالةةر   بةة بنةةتاألعةةء،وكةةانقةةدقسةةَ
ع،مثويإمخةةيممةةرتني،وويأسةةي ت،واملنيةةا،والشةةةرقيةوال جيةةه:عاةةدهللاالسةةلردوبةةني

اليتقاعداابلاي ،والغرةاةاليتقاعداااحمللة،مث بيفاحلكمدلقاهر ،ومشر،ووي
حساةمشر،وقدويتدرة الفخرةةدلقاهر ،واستلريفنيابةالقضةا مبشةر،واجليةء ،

ىلأنتةةة يف،وملةةةةءلةفةةةيت،وأكةةةم،وةةةةدرِّأ،وةشةةةنف،وةكتةةةبوهةةة ما ةةةٌلةإاواحلسةةة
.(1 معقٌم،إىلأنغربجنله،وُايم احليا ر ه

 املطلب الرابع: شيوخه وتالميذه:
 أواًل: شيوخه:
،وغةريهمة العلة معلىعةدد مة الشةي و،وأيةذعةنهمالفقةه-ر ههللا-تتللذالقل ي

والفن ن،م أشهرهم:

،أ ةةدبةة الةةدبةة علةةيبةة مرتفةةعبةة حةةازمبةة إبةةراهيمبةة العاةةاأاألنشةةارع -1
شةةةي الفقيةةةهالشةةةي العيمةةةةاملشةةةرع،الشةةةا عي،الشةةةهريدبةةة الر عةةةة،،الاخةةةارع
وأربعةةني،كنيتةةه:أبةة العاةةاأ،ولقاةةه:جنةةمالةةدة ،اسسةةيم ولةةدمبشةةرسةةنةمخةة  
.(2 ة،وت يفمبشريفرجبسنةعشر وساعلا ة،ود  دلقرا ةوستلا 

 

الشةةا عيةالكةة ى(،طاقةةا 8/61(،الةة ايفدل  يةةا  364-1/363أعيةةانالعشةةر انقر:(1 
 (.1/383(،بغيةال عا  1/360(،الدررالكامنة 9/30للساكي 

(،طاقةةةةا 9/24(،طاقةةةةا الشةةةا عيةالكةةةة ىللسةةةةاكي 174(انقةةةر:العقةةةةداملةةةةذهبل 2 
 (.339-1/336(،الدررالكامنة 213-2/211الشا عيةالب قاضيشهاة 
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جعفةةربةة أةةعبةة جعفةةراملخءومةةيالشةةي اسمةةامظهةةريالةةدة التةةءمنيتنسةةاًةإىل -2
تءمنةةت،وهةةيمةة بةةيدالشةةعيد،كةةانشةةي الشةةا عيةمبشةةريفزمانةةه،تةة يفسةةنة

.(1 اثنتنيو اننيوستلا ة

يلةةفبةة بةةدرالقاضةةيتقةةيالةةدة أبةة القاسةةمعاةةدالةةر  بةة عاةةدال هةةاببةة  -3
ابةةة القاضةةةياتجالةةةدة العيمةةةياملشةةةرعالشةةةا عياملعةةةروف:دبةةة بنةةةتاألعةةةء،
كان قيهاً،إماماً،منةاظراً،بشةرياًدألحكةام،جيةدالعربيةة،وا ةرالعقةل،م لةدهيف

وثيثةنيوسةتلا ة،تة يفيف وتسةعنيالثاينعشةرمة رمضةانسةنةتسةع  عةاممخة  
.(2 وستلا ة

الةدبةة إبةةراهيمبة سةةعدهللابةة مجاعةةةبة علةةيبةة مجاعةةةبة حةةازمبةة صةةخر -4
،مةةة العللةةةا  الشةةةي القاضةةةيبةةةدرالةةةدة أبةةة عاةةةدهللاالكنةةةايناحللةةة ع،قةةةاض 
وثيثةنيوسةتلا ةحبلةا ،مةا  دحلةدةثوسةا رعلة مالةدة ،م لةدهيفسةنةتسةع 

وثيثنيوساعلا  .(3 ة،ود  دلقرا ةمبشريفسنةثيف 

الدب عليبة وهةببة مطيةعبة أ الطاعةةالقشةريعاملنفلة طيمثالق صةي -5
املشةةرعالشةةا عياملةةالكيأبةة الفةةتحتقةةيالةةدة املعةةروفدبةة دقيةةقالعيةةد،تفةةرد
وأتقنةةةه،مثاشةةةتغل مبعر ةةةةالعلةةة ميفزمانةةةه،والرسةةة و يهةةةا،اشةةةتغلمبةةةذهبمالةةةك 

يفاملةةةةذهاني،ولةةةةهةةةةةٌدطةةةة ىليفعلةةةةماحلةةةةدةث،وعلةةةةممبةةةةذهبالشةةةةا عي،وأ ةةةةىت

 

(، ةةةةةةلطاقةةةةةا الفقهةةةةةا الشةةةةةا عيني8/139طاقةةةةةا الشةةةةةا عيةالكةةةةة ىللسةةةةةاكي انقةةةةةر:(1 
 (.172-2/171(،طاقا الشا عيةالب قاضيشهاة 3/153 

(،3/153(، ةةةةةلطاقةةةةا الفقهةةةةا الشةةةةا عيني 15/816اترةةةةة اسسةةةةيمللةةةةذه  انقةةةةر:(2 
 (.7/752شذرا الذهب 

، ةةةل(146-9/139(،طاقةةا الشةةا عيةالكةة ىللسةةاكي 1/363أعيانالعشةةر انقر:(3 
 (.298-5/297(،األعيمللءركلي 154-3/153طاقا الفقها الشا عيني 
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وعشةرة وسةتلا ة، تة يفر ةهواألصة ل،والعربيةة،وسةا رالفنة ن،ولةدسةنةمخة  
 .(1 هللاسنةاثنتنيوساعلا ة،ود  دلقرا ة

 اثنياً: تالميذه:
مةةةعشةةةهر القلةةة ييفزمانةةةه،و م صةةةيته،وتدرةسةةةهيفعةةةد مةةةدارأيفمشةةةرإالأنَّ

ولعةةةلَّ لةةةكألجةةةل؛كتةةةبالةةةرتاجمملتةةةذكرلةةةهإالالنةةةءراليسةةةريمةةة التيميةةةذوالطةةةيب
 :منهماشتغالهمبنشبالقضا يفبعضمدنمشركلاتقدميفنش تهالعلليَّة

اسمامالعيمةاألدةبالاةار  والفنة نكلةال،جعفرب ثعلبب جعفرب علي -1
وساعنيوسةتلا ة،سنةمخولدالدة أب الفضلاألد  ع، و انني،وقيل:مخ     

وأربعةنيوسةاعلا ة،وقيةل:يفالسةنةاآلتيةة،وقةالاس سةن ع:قُايةلت يفيفسنة ةان 
وأربعني،وُد ة مبقةابرالشة  ية،وأد ة :بلةدٌ يفأوايةر الطاع نال اقعيفسنةتسع 

قرةةٌةدجلانةبالغةر األعلالالق صيةقرةاٌةم أس ان،قالةهاألسةن ع،وقةالغةريه:
.(2 م نيلمشر

عادالةرحيمبة احلسة بة علةيبة علةربة علةيبة إبةراهيماسمةامالعيمةةمةنقح -2
األلفاواقةقاملعةاين والتشةانيفاملشةه ر املفيةد مجةالالةدة أبة الةدالقرشةي

مةةة سةةةن عاملشةةةرع،شةةةي الشةةةا عية،ومفتةةةيهم،ومشةةةنفهم،ولةةةدإبسةةةنااألمةةة عاس

 

-2/318(،الةةةدةااجاملةةةذهب 249-9/207(انقةةةر:طاقةةةا الشةةةا عيةالكةةة ىللسةةةاكي 1 
 (.232-2/229(،الادرالطالع 59-58(،الردال ا رل 319

(،طاقةةا الشةةا عيةالبةة 155-2/152(،أعيةةانالعشةةر 125الطةةالعالسةةعيدل انقةةر:(2 
(،شةةةةةةذرا الةةةةةةذهب1/86(،طاقةةةةةةا الشةةةةةةا عيةل سةةةةةةن ع 21-3/20قاضةةةةةةيشةةةةةةهاة 

 (.123-2/122(،األعيمللءركلي 8/263-264 
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وسةاعلا ة،تة يفيفصعيدمشر سةنةاثنتةنيوسةاعنيوسةاعلا ة،ود ة يفسنةأربةع 
.(1 بقربمقابرالش  ية

الةدبة علةربة مكةيبة عاةدالشةلدبة عطيةةبة أ ةد،وةقةال:عاةدالشةةلد -3
الشةةي اسمةةةامالعيمةةةةصةةةدرالةةدة أبةةة عاةةةدهللاالعثلةةةاين،بةة أ بكةةةربةةة عطيةةةة
وست،املعروف:دب املرحل نيوستلا ة،ت يفودب ال كيل،ولدبدمياتسنةمخ  

.(2 سنةستعشر وساعلا ةدلقاهر ،وُد  دلقرا ة

 املطلب اخلامه: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه:

 كةةةانةُعةةةدمةةة أبةةةرز قهةةةا  امكانةةةةسةةةاميةوشةةة نر يةةةع،-ر ةةةههللا-كةةةانالقلةةة ي
الشةةا عيةيفزمانةةةهيفمشةةةر،وةةةةدلعلةةةىعلةة شةةة نه،ومكانتةةةهالعلليةةةةاملرتفعةةةةتشةةةانيفه
لمةة بعةةدهعنةةه،وت ليةةهمناصةةبالقضةةا ،واحلسةةاةيفأمةةاك شةةىت، الكثةةري النا عةةة،ونقةةم

وتدرةسهدملدراأاملختلفة،وثنا العللا عليهومدحهمإمه،وم  لكماةلي:
قةةةالالشةةةي كلةةةالالةةةدة جعفةةةراألد ةةة ع:كةةةانمةةة الفقهةةةا األ اضةةةل،والعللةةةا  -1

املتعادة ،والقضا املتقني،وا رالعقل،حسة التشةرف،اف ظةاً،قةالية مةاً:ي
مكتة دًُتكلةم يةه، قرةٌبم أربعنيسنًةأحكم،مةاوقةعيحكةٌميطة ٌ،والأثاةتا

 ،كارياملرو  والفت  ،حف ظةاًلة دأصةحابهأوظهر يهيلٌل،وكانحس األيي
اتهسةنني،وكنةتأبيةتعنةده، ومعار ه،اسناًإىلأهله،وأقاربه،وأهلبيده،صةحِّ

.(3  كانمنءلهك نهمنءي،وكانلهقياٌمدلليل،ولسانهدلليلوالنهاركثريالذكر
 

-3/147(،الةةةةدررالكامنةةةةة 101-3/98طاقةةةةا الشةةةةا عيةالبةةةة قاضةةةةيشةةةةهاة انقةةةةر:(1 
 (.3/344(،األعيمللءركلي 93-2/92(،بغيةال عا  150

(،طاقا الشا عيةالبةة قاضةةي33-5/5(،أعيانالعشر 126(انقر:الطالعالسعيدل 2 
 (.382-5/373(،الدررالكامنة 234-2/233شهاة 

 (.127-125(الطالعالسعيدل 3 
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العقةةل،جيةةدالنقةةل،قةةالالشةةفدع:مةة الفقهةةا الفضةةي ،والقضةةا النةةاي ،وا ةةر -2
.(1 حس التشرف،دا مالاِّشروالتعرف،لهدةٌ وتعاٌد،واجنلاٌ ع الااطلوتفرد

قةةالعنةةهالشةةي صةةدرالةةدة بةة ال كيةةل،والقاضةةيالسةةروجياحلنفةةي:لةةي مبشةةر -3
.(2 أ قهم القل ي

كةىقالاتجالدة السةاكي:كةانمة الفقهةا املشةه رة ،والشةلحا املتة رعني،أ -4
أنلسةةانهكةةانالةفةةرتعةة قةة ل:الإلةةهإالهللا،وكةةانمةةعجيلتةةهيفالفقةةهعار ةةةاً

.(3 دلنح ،والتفسري
تسربلبسردلال ر والتقى،وتعلق ساابالرقى ارتقى،ويةاض"سن ع:قالاس -5

معاألوليا  ركبيف لكهم،ولةءمهمحةىتانةتقميفسةلكهم،كةانإمامةاًيفالفقةه،
عار ةةاًدألصةة ل،والعربيةةة،صةةاحلاً،سةةليمالشةةدر،كثةةريالةةذكر،والةةتيو ،مت اضةةعاً،

.(4 "مت دداً،كرمياً،كثرياملرو  

كةةةانمةة أكةةابرالعللةةةا ،وأعيةةاناأل لةةةةالفضةةي ،دةِّّنةةةاً،"قةةالاحلةةا  ابةةة كثةةري: -6
اً،مت اضعاً،اااًألصحاب .(5 "هيريِّّ

 عقيدته، ومذهبه الفقهي:املطلب السادس: 
 أواًل: عقيدته:

عليهاواليتترمجتللقل يشةيئاًعة عقيدتةه،بةلترمجة الةهملتذكراملراجعاليتاطلعتُ
ترمجةةةًةعامةةةةدونالتعةةةرضلعقيدتةةةه،والتكفةةةيالقةةةرا  يفهةةةذاالاةةةابا طةةةري،أالوهةةة 

 

 (.1/363(أعيانالعشر 1 
 (.127-126(الطالعالسعيدل 2 
 (.31-9/30 (طاقا الشا عيةالك ىللساكي3 
 (.2/169(طاقا الشا عيةل سن ع 4 
 (.154-3/153( ةلطاقا الفقها الشا عيني 5 
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أنةكةة نمةة  لاحلكةةمعلةةىرجةةلمةة املسةةللنيأنةةهلةةي مةة أهةةلالسةةنة، ضةةيعةة 
 نةةهيفنشةيااًوا ةةراًمةة العلةةم،السةةيلاأناحلكةةمعلةةىمةةاةعتقةةدهالنةةاأيفقلةة ام،وُةكنا

صدورهمماال  زاسقدامعليهإالبعلمت أبهالذمة،وهللاتعاىلأعلم.

 اثنيا: مذهبه الفقهي:
هالعقيلةةةةةيفاتفقةةةةتمشةةةةادرترمجتةةةةهعلةةةةىأنةةةةهشةةةةا عّياملةةةةذهب،وةُؤةةةةةدهةةةةذامشةةةةنفات

.(1 املذهبالشا عي،ويدمتهاجلليلةيفنشراملذهب

 املطلب السابع: مؤلفاته:

عد كتبيفعل مخمتلفةوهيكلاةلي:-ر ههللا-صنفجنمالدة القل ي

الاحةةةراحملةةةيطيفشةةةرحال سةةةيط، يةةةهنقةةة ٌلغءةةةةرٌ ،ومااحةةةٌثمفيةةةدٌ ،وهةةة شةةةرٌح -1
مطةة ٌل،أقةةربتنةةاوالًمةة املطلةةب،وأكثةةر روعةةاً،وإنكةةانكثةةرياالسةةتلدادمنةةه،

 .(2 وه خمط تٌ
،اقةةةةٌقيفرسةةةةالة علليةةةةةدامعةةةةة(3 حتفةةةةةالطالةةةةبيفشةةةةرحكا يةةةةةابةةةة احلاجةةةةب -2

 القاهر .
 .(4 م خرالدة الرازع،وه مطا  ٌتكللةتفسرياسما -3

 

(،طاقةةةةا 9/30(،طاقةةةةا الشةةةا عيةالكةةة ىللسةةةاكي 125(انقةةةر:الطةةةالعالسةةةعيدل 1 
 (.1/122(،األعيمللءركلي 2/169الشا عيةل سن ع 

(،طاقةةةةةا 9/30الشةةةةةا عيةالكةةةةة ىللسةةةةةاكي (،طاقةةةةةا 1/363(انقةةةةةر:أعيةةةةةانالعشةةةةةر 2 
 (.2/254الشا عيةالب قاضيشهاة 

 انقر:املراجعالسابقة.(3 
(،الةةةدرر31-9/30(،طاقةةةا الشةةةا عيةالكةةة ىللسةةةاكي 1/363انقةةةر:أعيةةةانالعشةةةر (4 

 .(1/359الكامنة 
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تكللةةةاملطلةةبالعةةاييفشةةرحوسةةيطالغةةءاي،وهةةيمةة دبصةةي اجللاعةةةإىل -4
 ،وه مطا ٌ اقٌقضل رسا لعللية دجلامعةاسسيمية.(1 الاي  

اجلةةة اهرالاحرةةةةة،أوجةةة اهرالاحةةةراحملةةةيط،وهةةة تلخةةةيٌصللاحةةةراحملةةةيط، ةةةص -5
،وه كتابناهذا،والكتةابقيةدالتحقيةق(2 لروضةم الرا عيأحكامهكتلخيصا

 ضل مشرو رسا لعلليةيفاجلامعةاسسيميةدملدةنةاملن ر .
،وه خمط ٌت.(3 شرحأ ا هللااحلسيف -6

 املطلب الثامن: وفاته:

همبشر،ع  اننيسنة ،ود ة 727ت يفر ههللايفة ماألحدالثام م رجبسنة
.(4 دلقرا ة












 

 (.174انقر:العقداملذهبل (1 
(،طاقةةةةةا 9/30(،طاقةةةةةا الشةةةةةا عيةالكةةةةة ىللسةةةةةاكي 1/363 انقةةةةةر:أعيةةةةةانالعشةةةةةر(2 

 (.2/254الشا عيةالب قاضيشهاة 
(.1/359(،الدررالكامنة 407(،العقداملذهبل 126(انقر:الطالعالسعيدل 3 
(،الاداةةةةوالنهاةةةة9/31(،طاقا الشا عيةالك ىللساكي 1/364(انقر:أعيانالعشر 4 

 (.2/255(،طاقا الشا عيةالب قاضيشهاة 14/151 
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 املبحث الثاين: التعريف ابلكتاب )اجلواهر البحرية(
و يهستةمطالب:

 املطلب األول: حتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل املؤلف:
 أواًل: حتقيق اسم الكتاب:

اذاالكتابا انمتقاردن:ورد

مةةا كةةرهاملشةةنفر ةةههللايفمقدمةةةةالكتةةاب،وهةة : اجلةة اهرالاحرةةةة(،حيةةةث -1
قال:"و يتهاجل اهرالاحرةة"،وهة االسةمالةذعأثاتةاه؛ل قة  االيتيةارعليةهمة 

قِّالقسمالفقه.

الكتةةاب،وهةة :مةةا كةةرهمجيةةعأصةةحابالةةرتاجم،والفقهةةا الةةذة نقلةة اعةة هةةذا -2
 ج اهرالاحر(.

 اثنياً: توثيق نسبته إىل املؤلف:
دلرجةة  إىلكةةيماملشةةنفيفمقدمةةةالكتةةاب،وإىلكتةةبالةةرتاجم،والفقةةهوغريهةةامةة 

أ ةةدبةة ملؤلفةه-اجلة اهرالاحرةةةة-املشةادرواملراجةةع ا الشةلةةتاةةنّيأنهةذاالكتةةاب
وبيان لك يلاةلي:الدالقل ي،

املشةةةةنفر ةةةةههللابنسةةةةاةالكتةةةةابإليةةةةه،حيةةةةثقةةةةاليفمقدمةةةةةالكتةةةةاب:تشةةةةرةح -1
 .(1 "و يتهاجل اهرالاحرةة"

كثةري ،و يةهنقة ٌلغءةةرٌ ،ومااحةث -2 قالالشفدع:"وشرَحال سيطيفالفقهيفدلةدا  
و اه:ج اهرالاحر" .(2 مفيدٌ ،و اه:الاحراحمليط،مثجرَّدنق لهيفدلدا  

 

 /أ(م النسخة ت(.2/ل1(اجل اهرالاحرةة 1 
 (.8/61(ال ايفدل  يا  2 
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،وكتةابجة اهريفشةرحال سةيطجالدة السةاكي:"صةاحبالاحةراحملةيطقالات -3
.(1 الاحر"

سةةةن ع:"مث ةةةصأحكامةةةهياصةةةًةكتلخةةةيصالروضةةةةمةةة الرا عةةةي، ةةةاه:قةةةالاس -4
.(2 ج اهرالاحر"

قةةةالابةةة امللقةةة :"صةةةاحب:الاحةةةراحملةةةيطيفشةةةرحال سةةةيط،وهةةة كتةةةاٌبجليةةةٌل، -5
.(3  شهيف:اجل اهر،وهيجليلٌةأةضاً"جامٌعألشتا املذهب،مث

قةالالعاةةادع:"وصةةنَّفيفالفقةهالاحةةراحملةةيطشةرَحبةةهال سةةيطللغةءاييفحنةة  مةة  -6
ططةةهو ةةاه:جةة اهرالاحةةراحملةةيطيف عشةةرة دلةةد  ،مثايتشةةرهيف انيةةةدلةةدا  

 .(4 شرحال سيط"

.(5 ل ي"قالمش الدة السخاوع:"وكذا عليفج اهرالق -7

 .(6 قالشي اسسيمزكرماألنشارع:"ونقلهالقل ييفحبره،وجءمبهيفج اهره" -8

 .(7 قالا طيبالشربيين:"كلايفج اهرالقل ي" -9
 .(8 قالمش الدة الرملي:"وجرىعليهالقل ييفج اهره" -10

 

 (.31-9/30(طاقا الشا عيةالك ىللساكي 1 
 (.2/169(طاقا الشا عيةل سن ع 2 
 (.407(العقداملذهبل 3 
 (.154-3/153يني ( ةلطاقا الفقها الشا ع4 
 (.6/133الض  اليمع (5 
 (.1/83(أسيفاملطالب 6 
 (.3/484مغيناحملتاج (7 
 (.5/243(هناةةاحملتاج 8 
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يفج اهره: إنقلنا:الييارله،أولها يار لمقالالشرواين:" قدقالالقل ي -11
 .(1 ةفس ، فيمضاربتهدلثل وجهان،أصحهلا:ال"

 اه:الاحراحمليط،مث شه -12 قالحاجييليفة:"َشرََحالقل يال سيطيفدلدا  
 .(2 و اه:ج اهرالاحر،وه املخط تبنيأةدةنا"

قالسليلاناألزهرع اجللل(:" كرالقل ييفج اهره:أنهل قالله:اره عادع -13
 .(3 مباشئتصحأنةرهنه كثرم قيلته"

قالأب بكرعثلانالدمياطي الاكرع(:"قالالكردع:قالالقل ييفاجل اهر: ل  -14
 .(4 له"ما واحٌد،أوغاب،أوأةسربعدال ج بوقالالقسلة، يشي 

قالالءركلي:"وعيندل سيطيف قهالشا عية، شرحهو اه:الاحراحمليط،مثجرد -15
 .(5 نق لهو اه:ج اهرالاحر،دلداٌ منهيفاألزهرةة"

قالالاادينالاغدادعيفترمجةالقل ي:"ج اهرالاحريفتلخيصالاحراحمليطستة -16
 .(6 أجءا  "

الاحراحمليطيفشرحال سيطللغءاييفحن أربعنيدلد  ،مث صقالعلركحالة:" -17
 اه:ج اهرالاحريف رو الفقهالشا عي"  .(7 أحكامهيفكتاب 



  
 

 (.5/127(حاشيةالشرواينعلىحتفةاحملتاج 1 
(.2/2008(كشفالقن ن 2 
 (.3/273(حاشيةاجلللعلىشرحاملنهج 3 
(.2/223الطالاني (إعانة4 
 (.1/222(األعيم 5 
 (.1/105(هدةةالعار ني 6 
 (.161-2/160(مع ماملؤلفني 7 
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 املطلب الثاين: أمهية الكتاب، ومكانته العلمية:
لاةلي:تت لىأليةهذاالكتاب،ومكانتهالعللية ي

 لةكبيةانعل منءلةمؤلفهجنمالةدة القلة ي،ومكانتةهالعلليةةالر يعةة،وقةدسةاق -1
.(1 مباةُغينع إعادتههناعندترمجةاملؤلف،

واعتلةادهمعليةهيفنقةةلنقةلمة جةا بعةدالقلةة يمة العللةا عة هةةذاالكتةاب، -2
.(2 وقدمر كر لكيفاملطلبالسابق،أق الالشا عيةونش صهم

:ثنا العللا علىهذاالكتاب، ل  لكماةلي -3

سةةن ع:"شةرحال سةةيطشةرحاًمطةة اًل،أقةةربتنةاوالًمةة شةرحابةة الر عةةة،قةالاس -أ
وإنكةةةانكثةةةرياالسةةةتلدادمنةةةه،وأكثةةةر روعةةةاًمنةةةهأةضةةةاً،بةةةلالأعلةةةمكتةةةادًيف
املةةةةذهبأكثةةةةرمسةةةةا لمنةةةةه، ةةةةاه:الاحةةةةراحملةةةةيطيفشةةةةرحال سةةةةيط،مث ةةةةص

.(3 أحكامهياصًةكتلخيصالروضةم الرا عي، اه:ج اهرالاحر"

الفقيةةةهالةةة ر صةةةاحبالاحةةةراحملةةةيطيفشةةةرحقةةةالابةةة امللقةةة عةةة القلةةة ي:" -ب
ال سةةيطوهةة كتةةابجليةةلجةةامعألشةةتا املةةذهب،مث شةةهيفاجلةة اهروهةةى

.(4 "جليلةأةًضا

 علةةةهمةةة  را ةةةدمةةةا ةةةري ،و ااحةةةثو ةةةرو كثةةةري ،ونقةةة المكةةة نالكتةةةابأةةة ع -4
يفالفقةةهالشةةةا عي،وامل سةة عا الفقهيةةةةالةةيتةُرجةةةعإليهةةا،السةةةيلاأنشةةنفا امل

 

 (.7-6راجعل (1 
 (.12-10ل راجعاملطلبالسابق(2 
 (.2/169(طاقا الشا عيةل سن ع 3 
 (.407(العقداملذهبل 4 
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املسةةا لالفقهيةةة،كثةةريمةة  سةةاقه، هةة كتةةاٌبجةةامٌعلمةةكثةةرياملشةةنفمجةةععةة 
وأغلبالفرو يفالفقهالشا عي.

 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف النص احملقق:
ملؤلفيفالنصاحملقق يلاةلي:ةتخلصمنهجا

التةةةءماملؤلةةةفيفغالةةةبكتابةةةهعلةةةى كةةةراملسةةةا ل،والفةةةرو ،واألحكةةةامدةةةردً عةةة  -1
األدلةةة؛ليسةةهلالنقةةل،واس تةةا منةةه،و لةةككلةةانةةصعليةةهيفمقدمةةةكتابةةهحيةةث

"وجعلتةةةةهأحكامةةةةاًدةةةةردً عةةةة األدلةةةةة،إالالةةةةدليلالسةةةةهل،وقشةةةةد بةةةةذلكقةةةةال:
.(1 الفتيا،واحلكم"تسهيلمراجعته،والنقلمنه،واالعتلادعليهيف

ماملشةةةنفالكتةةةابعلةةةةىالكتةةةبواألبةةة ابالفقهيةةةةةحسةةةبترتيةةةبالشةةةةا عية -2 قسةةةّ
عل ماً،ودأليصحسبترتيبال سيطللغءاي.

الطر ،واألق ال،واألوُجهيفاملسا ل،وةذكرالراجحمنهةا-ر ههللا-ة رداملؤلف -3
يفاملذهبغالااً.

يةاملذاهبيفكتابه. دراًماةنقلاملؤلفأق البق -4

إ انقلاملؤلفع عاملم عللا املذهب إنهغالااًماةنقلعاارتهمبعناها. -5

: كرم ةنقةلعنةهمة األ لةة، يقة لمةثًي:وقةال-ر ههللا-أحيا ًةُاهماملؤلف -6
.(3 كذا:،أوقيل(2 بعضهم

يفترجيحةةهلتقةة ال،واألوجةةهيفاملةةذهبعلةةىالرا عةةي،-ر ةةههللا-بعاملؤلةةفاتةةةُ -7
والن وعغالااً.

 

  ت(./أ(م النسخة2/ل1(اجل اهرالاحرةة 1 
 (.74ةُنقرالنصاحملققل (2 
 (.68(ةُنقرالنصاحملققل 3 
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.-ر ههللا-م أق الاسمامالشا عي(2 واجلدةد،(1 ةنصأحيا ًعلىالقدك -8

ُةكثةةةرمةةة النقةةةلعةةة بعةةةضأ لةةةةاملةةةذهبكةةةاملت ي،والقاضةةةيالطةةة ع،والقاضةةةي -9
.(3 ةين،والاغ عحسني،واملاوردع،واجل 

الكتبالفقهيةبذكرمسا لو رو متفرقة،كلايف يةر-ر ههللا-رتماملؤلف -10
.(4 كتابالعارةة،وكتابالغشب

ُةكثرم اسحاال بق له:"كلةامةر"يفكتةابكةذا،أو"كلةاسةي يت"يفكتةاب -11
.(5 كذا

لاملسةةا ل،والفةةرو امل-ر ةةههللا-اعتةةيفاملؤلةةف -12 نشةة لعليهةةايفكتةةببةةذكرجةةُ
املذهب.

قليًيمةاةعةرتضاملؤلةفعلةىبعةضمةاةنقلةهعة غةريهمة عللةا املةذهببق لةه: -13
 ،وإ اكانلهرأعياليفاملس لة إنهُةشّدرهبق له:"قلت...".(6 "و يهنقر"









 

 (.105ةُنقرالنصاحملققل (1 
 (.96(ةُنقرالنصاحملققل 2 
 (م النصاحملقق.44،45،42،41 لنقرةُ(3 
 (.71،252(ةُنقرالنصاحملققل 4 
 (.40،52(ةُنقرالنصاحملققل 5 
 (.55النصاحملققل ةُنقر(6 
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 املطلب الرابع: اصطالحات املؤلف يف النص احملقق:
:كتابههذاكثرياًم االصطيحا ،وبياهناكالتاييف-ر ههللا-أورداملؤلف

 أواًل: املصطلحات املتعلقة أبصحاب املذهب:
:هم قها الشا عيةالذة بلغ ايفالعلممالغاًعقيلةاً،حةىتكانةتاةماألصحاب -1

اجتهةاداامالفقهيةةا اصةةالةيتيرج هةاعلةىأصة لاسمةامالشةا عي،واسةةتناط ها
وهةماعده،وهميف لكمنتسا نإىلاسمامالشا عيومذهاةه،م ييلتطايقق 

.(1 أصحابال ج هغالااً

 :هممجه رالشا عيةالغريهم.األكثرون -2

 .(2 :ةُرةدبهوالدإماماحلرمنيعادهللاب ة سفاجل ةينأبو حممد -3

 .(3 :ةُرةدبهأ دب الدب أ داسسفراةيينّالشيخ أبو حامد -4

 .(4 أب الطّيِّبطاهرب عادهللاالط عيفكتابهالتعليقةالك ى:ةُرةدبهالقاضي الطربي -5

 .(5 أب إسحا إبراهيمب عليالشريازع ةُرةدبهصاحب امل ةهذَّب:  -6

.(6 :ةرةدبهإماماحلرمنياجل ةينيفكتابه:هناةةاملطلباإلمام -7

 

(،املةةديلإىلمةةذهباسمةةام62(انقر:املديلإىلدراسةةةاملةةذاهبالفقهيةةةلعلةةيمجعةةةل 1 
 (.508-507الشا عيألكرمالق ا يل 

 (.58(ةُنقرالنصاحملققل 2 
 (.64(ةُنقرالنصاحملققل 3 
 (.44(ةُنقرالنصاحملققل 4 
(.50(ةُنقرالنصاحملققل 5 
(،املةةديلإىلدراسةةةاملةةذاهبالفقهيةةةلعلةةيمجعةةةل87(انقةةر:خمتشةةرالف ا ةةداملكيةةةل 6 

 (.236(،مشطلحا املذاهبالفقهيةملركالقفريعل 53 



           اجلواهر البحرية

17

:هممجه رالشا عيةالغريهم.اجلمهور -8

وهممجاعةةمة أ ةذا ُعللةا الشةا عيةسةكن اُيراسةانومةاراوزة )اخلراسانّيون(: امل -9
ح اا،و  ابذلك؛ألنشي يهمومعقمأتااعهممراوز ،وهينساةإىلمةرووهةي

 مشةةه ر طراسةةانسةةلك اطرةقةةةياصةةةيفتةةدوة املةةذهب،وطةةرةقتهممدةنةةةكاةةري
كانتبرعاةةالقفالالشغرياملروزععادهللابة أ ةد،إمةاما راسةانينيوشةيخهم،

ه،وتاعةهيي ةةقالُأشة نمةنهم:الشةي أبةة الةداجلة ةينوالةةد417تة يفسةنة:
يالسةةةةةن ي،واملسةةةةةع دع،إمةةةةاماحلةةةةةرمني،والفةةةةة راين،والقاضةةةةيحسةةةةةني،وأبةةةةة علةةةة

وغةةريهم،وا راسةةانّي نأحسةة تشةةر اًوحبثةةاًوتفرةعةةاًوترتياةةاًيفالغالةةبمةة العةةراقيني
.(1 كلا كرهالن وع

الشةةا عيةالةةذة تتللةةذواعلةةىعللةةا الشةةا عيةمةة العةةرا ،أ لةةة:هةةمالعراقيةةون -10
وهن ةة اهن هةةم،وصةةنف اوألفةة اعلةةىطةةرةقتهم،ور ةةي طرةقةةةالعةةراقينيهةة :الشةةي 
أبةةة حامةةةداسسةةةفراةيين،وتاعةةةهمجاعةةةٌةالُأشةةةَ نعةةةدداً،ومةةة أشةةةهرهم:املةةةاوردع،

ع،والفةةارقي،وابةة أ والقاضةةيالطةة ع،والانةةدني ي،واحملةةاملي،وسةةليم،والشةةرياز
واعلةمأننقةلأصةحابناالعةراقينيلنشة لالشةا عيوق اعةد،قةالالنة وع:عشرون

.(2 مذهاهووج همتقدميأصحابناأتق وأثاتم نقلا راسانينيغالااً

:ةقشةةةةدبةةةةةهالقاضةةةةيحسةةةةةنييفكتابةةةةه:التعليقةةةةةة،إالإ اصةةةةرحطةةةةةيفالقاضةةةةي  -11
 .(3  لك


 

 (.133-132(،هناةةاملطلب املقدمة/1/69(انقر:اجملل   1 
 (انقر:املراجعالسابقة.2 
(،مشةةةطلحا املةةةذاهب116(،ا ةةةءا  السةةةنيةل 87الف ا ةةةداملكيةةةةل (انقةةةر:خمتشةةةر3 

 (.235الفقهيةملركالقفريعل 
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.(1  املقش دبهاسمامالت ييفكتابهتتلةاسدنةتتمة":إذا قال "قال يف ال -12

 :املصطلحات اللفظية العامة املتعلقة ابملذهباثنياً: 
اتفةةا  قهةةا املةةذهبالشةةا عي،الغةةريهممةة املةةذاهباتفقةةوا، ومةةا شةةابه ذلةة : -1

.(2 الفقهية

مةاقالةةهالشةا عيمبشةرتشةنيفاً،أوإ تةةاً ،وأشةهرروا اجلدةةدهةةم:القةول اجلديةد: -2
الا ةطي،واملءين،والربيعاملرادع،والربيعاجليءع،وحرملة،وةة ن بة عاةداألعلةى،

.(3 وعادهللاب الءبرياملكي،والدب عادهللاب عاداحلكم،وغريهم

 قاةلانتقالةهإىلمشةرتشةنيفاً،أوإ تةةاً ،هة مةاقالةهالشةةا عييفالعةراالقةول القةد :  -3
قةةالالنةة وع:"وصةةنفيفالعةةرا كتابةةهالقةةدك،وةسةةلى:احل ةةة،وةروةةةهعنةةهأربعةةٌةمةة 

.(4 جلةأصحابه،وهم:أ دب حنال،وأب ث ر،والءعفراين،والكرابيسي"

ةُطلقهةذااالصةطيحعلةىايةتيفاألصةحابيفحكاةةةالطريقان، أو الطرق: -4
املةةذهب، يقةة لبعضةةهم: يةةهقةة الن،وةقةة ل يةةرون:ال ةة زإالقةة لواحةةد،أو
وجةةةٌهواحةةةد،أوةقةةة لأحةةةدهم:يفاملسةةة لةتفشةةةيل،وةقةةة لاآليةةةر: يهةةةايةةةيف

.(5 مطلق،وحن  لكم االيتي ا 

 

 (.51(ةُنقرالنصاحملققل 1 
 (.513الشا عيألكرمالق ا يل (انقر:املديلإىلمذهباسمام2 
الشةةا عيألكةةرمالقةة ا يل(،املةةديلإىلمةةذهباسمةةام180(انقةةر:ا ةةءا  السةةنيةل 3 

 505-506.) 
(،املةةةديلإىلمةةةذهباسمةةةامالشةةةا عي179(،ا ةةةءا  السةةةنيةل 1/66(انقةةةر:اجمللةةة   4 

 (.505ألكرمالق ا يل 
-508(،املةةةديلإىلمةةذهباسمةةامالشةةةا عيألكةةرمالقةةة ا يل 1/66(انقةةر:اجمللةة   5 

 (.267القفريعل (،مشطلحا املذاهبالفقهيةملرك509
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للشةةا عير ةةه،فبةةنيقةة لنيةةةدلعلةةىأنا ةةيالقةةوالن، أو األقةةوال:  -5 أوأقةة ال 
أوجدةةةةةةدً ،وأرجحيةةةةةةأحةةةةةدهاةُعةةةةةرفبرتجةةةةةيح،هللا،سةةةةة ا ٌكانةةةةةتاألقةةةةة القدميةةةةةةً

.(1 األصحابله،أودلنصعليه

ةةةةةدلعلةةةةىأنةةةةهإمةةةةاقةةةةة ٌلللشةةةةا عير ةةةةههللا،أونةةةةٌصلةةةةه،أووجةةةةةٌهاملنصةةةةو : -6
.(2 ةُعللبهلتصحاب،وأنهالراجحم ا يف،وأنمقابلهضعيٌفال

ا؛ألنةهمر ة  ه الق لاملنش لعليهيفكتباسمامالشا عي،وُ ينشةًّالنص: -7
.(3 القدربتنشيصاسمامعليه،وةُقابلهالق لاملخرّج

هةةياجتهةةادا األصةةحاباملنتسةةانيإىلاسمةةام:الوجهةةان، والوجةةوه، أو األوجةةه -8
الشةةا عيومذهاةةه،الةةيتاسةةتناط هاعلةةىضةة  األصةة لالعامةةةلللةةذهب،والق اعةةد

ويفمةةةدىصةةةحةالةةةيتر هةةةااسمةةةامالشةةةا عي،وهةةةيالختةةةرجعةةة نطةةةا املةةةذهب،
سةبنساةال جهاملَخرَّجإىلاسمامالشا عي،قالاسمةامالنة وع:"األصةحأنةهالةُن

إ ا ُكةةريفمسةة لة وجهةان قةةدةكةة  و،إليةه"؛ألنةةهمة دَّىاجتهةةادصةةاحبال جةه
.(4 لفقيهني،وقدةك  لفقيه واحد

أنةردنشانخمتلفان،يفص رتنيمتشااتني،وملةقهربينهلاماةشةلحالتخريج:  -9
رجاألصةةحابمةة كةةلصةة ر قةة الًإىلاأليةةرى يق لةة ن: يهلةةاقةة الن،خةةِّّ ارقةةاً، يُ

 

(،مشةةةةطلحا املةةةةةذاهب181(،انقةةةةةر:ا ةةةةءا  السةةةةةنيةل 66-1/65(انقةةةةر:اجمللةةةة   1 
 (.266الفقهيةملركالقفريعل 

 (.286(،الاحثالفقهيس اعيلعادالعالل 182(انقر:ا ءا  السنيةل 2 
(،مشةةةطلحا املةةةذاهب182 (،ا ةةةءا  السةةةنيةل106-1/105(انقةةةر:مغةةةيناحملتةةةاج 3 

 (.251-250الفقهيةملركالقفريعل 
(،املةةةديلإىلمةةةذهباسمةةةامالشةةةا عي1/48(،هناةةةةةاحملتةةةاج 66-1/65(انقةةةر:اجمللةةة   4 

 (.508ألكرمالق ا يل 
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؛ألنةهرمبةاجالةنسبللشا عيإالمقيةداًواألصحأنالق لاملخرّ،دلنقلوالتخرةج
.(1 روجع يه ذكر ارقاً

 اثلثاً: مصطلحات الرتجيح والتضعيف:
الاسمةةام،أولفةة املةةذهبةسةةتعللللرتجةةيحبةةنيالطةةر يفحكاةةةةأقةة املةةذهب: -1

.(2 وج هاألصحاب

هةة الةةرأعالةةراجحمةة الةة جهني،أوال جةة هألصةةحاباسمةةامالشةةا عي،األصةةح:  -2
منهلةةةا، و لةةةكإ اكةةةانااليةةةتيفبةةةنيالةةة جهنيقةةة مً،دلنقةةةرإىلقةةة  دليةةةلكةةةل 
وتةةةةرجحأحةةةةدلاعلةةةةىاآليةةةةر، ةةةةالراجحمةةةة ال جةةةة هحينئةةةةذ هةةةة األصةةةةح،وةقابلةةةةه

ليلةةه، ةةرتجَّحالشةةحيحالةةذعةشةةاركهيفالشةةحة،لكةة األصةةحأقةة ىمنةةهيفقةة  د
"األصةةح"عليةةهلةةذلك،وبعةةضالفقهةةا الةُفةةر بةةنياألوجةةهواألقةة اليفاسةةتعلال

.(3 كالغءاي،والقل يللرتجيحبينها

علةةةىالقةةة لأوهةةة :القةةة لأوال جةةةهالةةةذعةقهةةةررجحانةةةهوةءةةةةدظهةةة راًاألظهةةةر: -3
أشةةةدمنةةةهلكةةة األظهةةةر،ال جةةةهاآليةةةر،ومقابلةةةهالقةةةاهرالةةةذعةشةةةاركهيفالقهةةة ر

.(4 يفالرجحانظه راً
هةةة الةةةرأعالةةةراجحمةةة الةة جهنيأوال جةةة هألصةةةحاباسمةةةامالشةةةا عيالصةةحيح: -4

و لةةكإ اكةةانااليةةتيفبةةنيالةة جهنيضةةعيفاً نكةةاندليةةلاملرجةة حمنهلةةايف

 

 (.1/50(،هناةةاحملتاج 1/210(،الن مال هاج 66-1/65(انقر:اجملل   1 
 (.273ملذاهبالفقهيةملركالقفريعل مشطلحا اانقر:(2 
(،املةةديل181(،ا ةةءا  السةةنيةل 1/105(،مغةةيناحملتةةاج 1/6(انقر:روضةالطالاني 3 

(،مشةةةةةطلحا املةةةةةذاهب510-509إىلمةةةةذهباسمةةةةةامالشةةةةا عيألكةةةةةرمالقةةةة ا يل 
 (.272-271الفقهيةملركالقفريعل 

 (.270مشطلحا املذاهبالفقهيةملركالقفريعل (،1/105(انقر:مغيناحملتاج 4 
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وبعةةضالفقهةةا الةُفةةر ،غاةةةةالضةةعف ةةالراجحمةة ال جةة هحينئةةذ هةة الشةةحيح
.(1 ليفاستعلال"الشحيح"للرتجيحبينهابنياألوجهواألق ا

و لةةكإ اكةةةانالشةةا عير ةةةههللا،اسمةةةامُةسةةةتعللللرتجةةيحبةةةنيأقةة الاملشةةهور: -5
 ةةةالراجححينئةةةذ مةةة أقةةة الاسمةةةامالشةةةا عيهةةة ،االيةةةتيفبةةةنيالقةةة لنيضةةةعيفاً

الةةةذعضةةةعفدليلةةةه،وبعةةةض قهةةةا الشةةةا عيةكةةةالغءاي،الغرةةةةبلةةةهقابةُواملشةةةه ر،
.(2 والقل يالةُفر بنياألق الواألوجهيفاستعلال"املشه ر"للرتجيحبينها

هةة احلكةةةماألقةةة ىشةةةاهاًدلعلةةةة،و لةةك يلةةةالةةة كةةةانلللسةةة لةحكلةةةاناألشةةةبه: -6
.(3 مانيانعلىقياسني،لك نالعلةيفأحدلاأق ىم اآلير

م ألفاوالرتجةيحبةنيوجة هاألصةحاب،وُةسةتعللحةنيةكة ناملقابةللصواب:ا -7
.(4 وجهاًضعيفاًأوواهياً؛و لكلضعفمدركه

هةة القةة ل،أوال جةةهالةةذعقةة عدليلةةه،وكةةانراجحةةاًعلةةىمقابلةةه،وهةة الظةةاهر: -8
.(5 الرأعالغرةب،إالأنالقاهرأقلرجحا ًم األظهر

.(1 إالأنهأكثرماةقال يلاُةشك يهمبعيفقال،زعم:  -9

 

(،املةةةةديلإىلمةةةةذهباسمةةةةامالشةةةةا عيألكةةةةرمالقةةةة ا يل1/105(انقةةةةر:مغةةةةيناحملتةةةةاج 1 
 (.273-272(،مشطلحا املذاهبالفقهيةملركالقفريعل 510 

لقةةةة ا يل(،املةةةةديلإىلمةةةةذهباسمةةةةامالشةةةةا عيألكةةةةرما1/105(انقةةةةر:مغةةةةيناحملتةةةةاج 2 
الةةنصاحملقةةقل،(271-270فقهيةةةملةةركالقفةةريعل (،مشطلحا املذاهبال507 
 44.) 

(،مشطلحا املذاهب511(انقر:املديلإىلمذهباسمامالشا عيألكرمالق ا يل 3 
 (.275-274الفقهيةملركالقفريعل 

 (.273-272(انقر:مشطلحا املذاهبالفقهيةملركالقفريعل 4 
 (.274(انقر:مشطلحا املذاهبالفقهيةملركالقفريعل 5 
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ونعنةدماةكة نلةهيفاملسة لةرأٌع يةر،حيةثةةر ُةستعللهذااللفةفيه نظٌر: -10
.(2  ساداملعيفالقا م

 املطلب اخلامه: مصادر املؤلف يف النص احملقق:
وقةةدنقةةةل،يفكتابةةه اجلةة اهرالاحرةةةةة(علةةىمشةةادركثةةري -ر ةةههللا-اعتلةةدالقلةة ي
أيةةةةةرى،وةنقةةةةةلاترً دلةةةةةنص،وأيةةةةةرىدملعةةةةةيف،منهةةةةةامااشةةةةةر ً وهةةةةة -أوب اسةةةةةطةكتةةةةةب 

ةةذكراسةمالكتةاب قةط،واترً ةةذكراسةممؤلفةه قةط،وعنةدالنقةل إنةهاترً ،-الغالب
 ،ومنهةةةااملخطةةة ت،املطاةةة وهةةةذهاملشةةةادرمنهةةةاواترً ةةةةذكراسةةةماملؤلةةةفمةةةعالكتةةةاب،

وهيكلاةلي:ومنهااملفق د،

ه(،مطا  .204ل مامالدب إدرة الشا عي  األم •
ُاقةةقيفه(،231ل مةامأ ةعقة بة سةةفبة أةعالاُة ةطي  خمتصةر البةويطي  •

 جلامعةاسسيميةدملدةنةاملن ر .دماجستريرسالة
أل علةةةةياحلسةةةةنيبةةةة علةةةةيبةةةة ةءةةةةةدالاغةةةةدادعالكرابيسةةةةي  كتةةةةاب القةةةةد  •

 ه(،خمط ت.245
ه(،264أل إبةةةةراهيمإ اعيةةةةلبةةةة أةةةةعبةةةة إ اعيةةةةلاملةةةةءين  خمتصةةةر املةةةةزين •

مطا  .
ه(،335أل العاةةةةاأأ ةةةةدبةةةة أ أ ةةةةدالطةةةة عابةةةة القةةةةال  التلخةةةةيص  •

 مطا  .
 ه(،خمط ت.340 داملروزع  أل إسحا إبراهيمب أ شرح خمتصر املزين •

   = 

(،280(،مشةةطلحا املةةذاهبالفقهيةةةملةةركالقفةةريعل 183(انقر:ا ءا  السةةنيةل 1 
 (.511املديلإىلمذهباسمامالشا عيألكرمالق ا يل 

 (.261هيةملركالقفريعل (،مشطلحا املذاهبالفق186(انقر:ا ءا  السنيةل 2 
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أل بكةةةرالةةةدبةةة أ ةةةدبةةة الةةةدبةةة جعفةةةربةةة )الفةةةرو ( املسةةةااط املولةةةدات •
 ه(،مطا  .344احلدادالكنايناملشرع  

للقاضةةيأ علةةياحلسةة بةة احلسةةنيابةة أ التعليةةق الكبةةري علةةى خمتصةةر املةةزين •
 ه(،خمط ت.345هرةر الاغدادع  

ه(،359أ ةدبة الةدبة أ ةدبة القطةانالاغةدادع  أل احلسنيالفرو  •
 خمط ت.

ه(،386 القاسةةمعاةةدال احةةدبةة احلسةةنيالشةةيلرعالاشةةرع  ألاإليضةةاح •
 خمط ت.

 ه(،مطا  .393  نشرإ اعيلب  اداجل هرع أل الصحاح •
  :القةةةةةءوةينالةةةةةرازعأ ةةةةةدبةةةةة  ةةةةةارأبةةةةة زكةةةةةرم أل احلسةةةةةنيحليةةةةة الفقهةةةةةاء •

مطا  .ه(،395
 ه(،خمط ت.399للقاسمب القفالالكاريالشاشيالدب علي  التقريب  •
ه(،405أ ةةةدبةةة كةةةجالةةةدةن رع   أ القاسةةةمة سةةةفبةةةللقاضةةةيالتجريةةةد •

 خمط ت.
أ ةةدبةة أ طةةاهراسسةةفراةيين  الةةدبةة للشةةي أ حامةةدأ ةةدبةة التعليقةةة •

 ه(،خمط ت.406
 ةدبة عاةدهللااملشةه ردلقفةالاملةروزعب أل مامأ بكرعادهللاقفالفتاوي ال •

 ه(،مطا  .417  
عاةةةةدامللةةةةكبةةةة مسةةةةع دبةةةة أ ةةةةدبةةةة أل عاةةةةدهللاالةةةةدتصةةةةر املةةةةزينشةةةةرح خم •

 ه(،خمط ت.420املسع دعاملروزع  
  بة عايةدهللابة أةعالانةدني يسةللشةي أ علةياحلاملسماة ابجلةامع لتعليقةا •

 ه(،خمط ت.425  
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ه(،425عالانةةدني ي  بةة أةةللشةةي أ علةةياحلسةة بةة عايةةدهللالةةذخريةا •
 خمط ت.

املةةروزع  سةنيالسةةن يبةة احلعلةةياحلسةنيبةة شةعيببةة الةدأل التعليقةة •
 ه(،خمط ت.427

 ه(،مطا  .438فاجل ةين  سلشي أ الدعادهللاب ة لالسلسلة  •
للشةةي أ الةةدعاةةدهللابةة ة سةةفاجلةة ةينلفةةرق )أو كتةةاب الفةةروق(اجلمةةع وا •

 ه(،مطا  .438  
 ه(،خمط ت.447الفتحسليمب أة بب سليمالرازع  أل اجملرد  •
احلسة علةيبة الةدبة الةدبة حايةب،الشةهريدملةاوردع ألاحلاوي الكبري •

 ،مطا  .هة(450  
احلسةةة علةةةيبةةة الةةةدبةةة الةةةدبةةة حايةةةب،الشةةةهري ألالسةةةلطانية األحكةةةام •

 ،مطا  .هة(450 دملاوردع 
اضةةيأ الطيةةبطةةاهربةة عاةةدهللابةة طةةاهربةة للقالكةةربيف يف الفةةرو التعليقةةة •

ُاقةةةقيفرسةةةا لعلليةةةةدجلامعةةةةاسسةةةيميةدملدةنةةةةه(،450علةةةرالطةةة ع  
 املن ر .

أل القاسةةةمعاةةةدالةةةر  بةةة الةةةدبةةة أ ةةةدبةةة الةةةدبةةة  ةةة رانالفةةة رايناإلابنةةةة •
 ه(،خمط ت.461املروزع  

ه(،462للقاضيأ علةياحلسةنيبة الةداملةروزع  القاضي حسني يفتاو  •
 مطا  .

 خمط ت.ه(،462للقاضيأ علياحلسنيب الداملروزع  فقهأسرار ال •
ه(،مطاةةة  إىل462للقاضةةةيأ علةةةياحلسةةةنيبةةة الةةةداملةةةروزع  التعليقةةةة •

 .كتابالشي 
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هللاالشةةريازع  للشةةي أ إسةةحا إبةةراهيمبةة علةةيبةة ة سةةفبةة عاةةدالتنبيةةه •
 ه(،مطا  .476

للشةةي أ إسةةحا إبةةراهيمبةة علةةيبةة ة سةةفبةة عاةةدهللاالشةةريازعباملهةةذ •
 ه(،مطا  .476  

أل نشةرعاةدالسةيدبة الةدبة عاةدال احةدبة يف فةرو  الشةافعية  الشامط •
ت جةدأجةءا منةهُاققةةيفه(،477أ دب جعفةرابة الشةاالالاغةدادع  

رسا لعلليةيفجامعةأمالقرى.
أل سعدعادالر  ب مة م نبة علةيعن أحكام فرو  الداينة  تتمة اإلابنة •

 لعلليةيفجامعةأمالقرى.ُاققيفرسا ه(،478ب إبراهيماملت ي  
سماماحلرمنيعادامللكب عاةدهللابة ة سةفيف دراية املذهب  هناية املطلب •

ه(،مطا  .478ب الداجل ةين  
أل بكةةةةةرالةةةةةدبةةةةة داودبةةةةة الةةةةةداملةةةةةروزعاملعةةةةةروفشةةةةةرح خمتصةةةةةر املةةةةةزين •

 دلشيدالينواب داود م الطاقةالتاسعةأوالعاشر (،خمط ت.
  قاةلالةدبة أ ةدااةروعأل سةعداإلشراف علةى وةواما احلكومةات •

ُاققيفرسالةدكت ار دجلامعةاسسيميةدملدةنةاملن ر .هبيسري(.500
للقاضةيعاةةدال احةةدبةة إ اعيةةلبة أ ةةدبةة الةةدالةةرومين  حبةةر املةةذهب  •

ه(،مطا  .502
للقاضةةةيعاةةةدال احةةةدبةةة إ اعيةةةلبةةة أ ةةةدبةةة حليةةةة املةةةؤمن واختيةةةار املةةةوقن  •

 ققيفرسا لعلليةدامعةأمالقرى.ه(،ا502الدالرومين  
ل مةةةامأ حامةةةدالةةةدبةةة الةةةدبةةة الةةةديف فقةةةه اإلمةةةام الشةةةافعي الةةةوجيز •

 ه(،مطا  .505الغءاي  
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بةةة الةةةدبةةة الةةةدالغةةةءاي  ل مةةةامأ حامةةةدالةةةديف املةةةذهبالوسةةةيط •
ه(،مطا  .505

ل مةةةامأ حامةةةدالةةةدبةةة الةةةدبةةة الةةةدالغةةةءاي  يف املةةةذهب البسةةةيط •
 ه(،مطا  .505

ل مةةةامأ حامةةدالةةدبةة الةةةدبةة الةةدالغةةةءاي  اإلمةةام الغةةزايل فتةةاوي •
ه(،مطا  .505

ل مةةةامأ حامةةةدالةةةدبةةة الةةةدبةةة الةةةدالغةةةءاي  علةةةوم الةةةدين إحيةةةاء •
ه(،مطا  .505

أل بكةةةرالةةةدبةةة أ ةةةدالشاشةةةيالعلمةةةاء يف معرفةةةة مةةةذاهب الفقهةةةاء حليةةةة •
ه(،مطا  .507القفالالفارقي  

للعيمةةةةأ الةةةداحلسةةةنيبةةة مسةةةع دبةةة الةةةدالاغةةة عابةةة الفةةةرا  التهةةةذيب •
ه(،مطا  .516الشا عي  

للعيمةأ الداحلسنيب مسع دبة الةدالاغة عابة الفةرا ي البغويفتاو  •
ه(،مطا  .516الشا عي  

ه(،550للقاضةةةيأ املعةةةايدلةةةيبةةة مجيةةةعبةةة جنةةةااملخءومةةةي   الةةةذخاار •
خمط ت.

أل ا ةريأةةعبة أ ا ةريبةة سةاملبةة أسةعدبة أةةعالعلةرايناليلةةاينالبيةان •
 ه(،مطا  .558  

للقاضةةيأ سةةعدشةةرفالةةدة عاةةدهللابةة الةةدهاةةةهللابةة املطهةةرراالنتصةةا •
اقةةةةةقيفرسةةةةةةا لعلليةةةةةةةدجلامعةةةةةةةه(،585بةةةةة علةةةةةةيبةةةةةة أ عشةةةةةةرون  

.اسسيمية
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مبةةة منشةةة ربةةة مسةةةلم،املشةةةرعالشةةةا عيأل إسةةةحا إبةةةراهيشةةةرح املهةةةذب •
(،خمط ت.596املعروفدلعراقي  

ل مةةةامعاةةةدالكةةةركبةةة الةةةدبةةة عاةةةد)الشةةةرح الكبةةةري( العزيةةةز شةةةرح الةةةوجيز •
 ه(،مطا  .623الكركب الفضلإمامالدة أب القاسمالرا عيالقءوةين  

الكةةركبةة الةةدبةة عاةةدالكةةركبةة ل مةةامعاةةديف فقةةه اإلمةةام الشةةافعياحملةةرر •
ه(،مطا  .623الفضلإمامالدة أب القاسمالرا عيالقءوةين  

عثلةةانبةة عاةةدالةةر  ،أبةة علةةرو،تقةةيالةةةدة للعيمةةةفتةةاوي ابةةن الصةةالح •
ه(،مطا  .643  املعروفدب الشيح

لعءةةةءبةة للشةةي أ الةةدعةةءالةةدة عاةةداقواعةةد األحكةةام يف مصةةا  األ م •
ه(،مطا  .660عادالسيمالسللي  

للشي أ الدعءالدة عادالعءةءب عادالسةيمالغاية يف اختصار النهاية •
ه(،مطا  .660السللي  

ل مةةةةةامأ زكةةةةةرمايةةةةةيالةةةةةدة أةةةةةعبةةةةة شةةةةةرفالنةةةةة وع  روضةةةةة الطةةةةالبني •
ه(،مطا  .676
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 وصف النسخ املوجودة هلذا الكتاب
 : وصف النسخ اخلطية املختارة للتحقيق:أوالً 
نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي، اسطنبول، تركيا.-1

ة ت(؛وهةيمة أسوأقةدمنسة املخطةة ت،اعتلةد ُ هةذهالنسةخةك صةل،ورمةء اةةابة
مكت بةططمقرو واضةحومجيةل،وهةيسةاملةمة السةقط،وا ةرم،والطلة ،والايةاض،

ك ،وبيةةةانتفشةةةيلهاوالسةةة ادوغريهةةةامةةة العيةةة ب،وتشةةة ةرهاعةةةاياجلةةة د ،وعليهةةةامتلةةةا
كالتاي:

(.720رقمحفقها:  -1
(دلةداً،ومفقة دمنهةااجمللةد:12(،وأصةلاملخطة تةقةعيف 9اجمللةدا : عدد -2

الثاين،وا ام ،واحلادععشرإالأهنام ج د يفالنس األيرى.
(.2020عددالل حا :  -3
(.25عدداألسطر:  -4
(.15إىل10عددالكللا يفالسطر:  -5
ن  ا ط:نس مشرقي. -6
ع.اسمالناس :...اب مسع داحلكر -7
ه(800اترة النس   -8
ل ناملداد:العناوة الر يسيةوالفرعيةدأل ر،ودقيالنصدألس د. -9

.نسخة املكتبة األزهرية، القاهرة، مصر-2

لللقابلةةة،ورمةةء اةةابةةة ز(،يفبةةدام دلةةداااوهناماةةاشةةي ٌةسةةريمةة ا ةةرومبسةةاب
عليهةةامتلةةك،والة جةةديفالقسةةما ةةال األرضةةة،إالأهنةةاالتةةؤثريفالقةةرا  أبةةداً،و
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وهةةةيسةةةاملةمةةة السةةةقط،والطلةةة ،والايةةةاض،،مةةة املخطةةة تشةةةي ٌمةةة هةةةذها ةةةروم
،وبيانتفشيلهاكالتاي:والس ادوغريهام العي ب

(.42315/42316رقمحفقها:  -1
،والرابةةةةع،-علةةةةىجةةةةءأة -(،وهةةةةيالثةةةةاين،والثالةةةةثمقسةةةةم5عةةةةدداجمللةةةةدا :  -2

 .وا ام
(.865عددالل حا :  -3
(.29عدداألسطر:  -4
(.18إىل15عددالكللا يفالسطر:  -5
ن  ا ط:نس مشرقي. -6
ج د ا ط:مقرو مت سطال ض ح. -7
اسمالناس :علياحملليالشا عي. -8
هة(.863اترة النس :  -9
ل ناملداد:العناوة الر يسيةوالفرعيةدأل ر،ودقيالنصدألس د. -10
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 اثنياً: وصف النسخ اخلطية األخريف للكتاب: 
 .(1 ال يوجد القسم اخلا  يب من املخطوط يف هذه النسخو  

وبياهناكالتاي:، نسخة دار الكتب، القاهرة، مصر-1

(.4/79/84/226رقمحفقها:  -1
(،وهةةةةةياجلةةةةةء :األول،والرابةةةةةع،وا ةةةةةام ،وجةةةةةء انغةةةةةري5عةةةةةدداجمللةةةةةدا :  -2

(،اتَّضةةةحبعةةةدالاحةةةث319(و 317مةةةرقلني،وهنةةةاكجةةةء ان يةةةرانبةةةرقم 
 يةةر،واجلةةء اآليةةرجةةء مةة الاحةةر والتَّحةةرعأنأحةةدلاشةةرحلل سةةيطملؤلةةف 

احمليطللقل ي.
(.920عددالل حا :  -3
(.25عدداألسطر:  -4
(.20-15الكللا يفالسطر: عدد -5
ن  ا ط: نس مشرقيمعتاد(. -6
اسمالناس :م سىب عاداللطيفاملتطيب. -7
اترة النس :غريمعروف. -8
ل ناملداد:أس د. -9

نسةةخة املكتبةةة الوطنيةةة، ابريةةه، فرنسةةا، وعنهةةا نسةةخة مصةةورة يف مركةةز امللةة  -2
فيصط.

هةةةةييفال اقةةةةعتكللةةةةةلنسةةةةخةاملكتاةةةةةبعةةةةداالطةةةةي واملقارنةةةةةتاةةةةنيأنهةةةةذهالنسةةةةخة
،وبياهناكالتاي:األزهرةة

 

 (.225-3/224( هرأ لالايت 1 



           اجلواهر البحرية

31

(.1026رقمحفقها:  -1
(،و يهاجلء انا ام والسادأ.1عدداجمللدا :  -2
(.347عددالل حا :  -3
(.29عدداألسطر:  -4
(.18إىل15عددالكللا يفالسطر:  -5
ن  ا ط:نس مشرقي. -6
ال ض ح.ج د ا ط:مقرو مت سط -7
اسمالناس :علياحملليالشا عي. -8
هة.863اترة النس :ة ماألحدالثالثوالعشرة م شهرربيعاألولسنة -9
ل ناملداد:العناوة الر يسيةوالفرعيةدأل ر،ودقيالنصدألس د. -10

بعةةداالطةةي واملقارنةةةتاةةنيأنَّهةةذانسةةخة املكتبةةة السةةليمانية، إسةةطنبول، تركيةةا،-3
،وبياهنةةةااملخطةةة تهةةة يفال اقةةةعاجلةةةء الثةةةايناملفقةةة دمةةة نسةةةخةمتحةةةفط بقا سةةةراع

كالتاي:

(.516رقمحفقها:  -1
(،وه اجلء الثاين.1عدداجمللدا :  -2
(.238عددالل حا :  -3
(.25عدداألسطر:  -4
(.15إىل10عددالكللا يفالسطر:  -5
ط:نس مشرقي.ن  ا  -6
ج د ا ط:مقرو واضحومجيل -7
ه(.800اسمالناس واترة النس :.....اب مسع داحلكرع،  -8
ل ناملداد:العناوة الر يسيةوالفرعيةدأل ر،ودقيالنصدألس د. -9
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 امللحق 
 مناذج من املخطوط:

 املعتلد ك صل(::نسخةمكتاةمتحفط بقا سراعأوالً 

 

 اللوحة األوىل من املخطوط من نسخة املتحف

 

 اللوحة األخرية من املخطوط من نسخة املتحف
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 اللوحة األوىل من النص احملقق من نسخة املتحف

 

 اللوحة الوسطى من النص احملقق
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 اللوحة األخرية من النص احملقق من نسخة املتحف
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 األزهرةة نسخةاملقابلة(:نسخةاملكتاةاثنياً: 

 

 اللوحة األوىل من األزهرية

 

 اللوحة األخرية من األزهرية
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 بداية النص احملقق من األزهرية 

 

 اللوحة الوسطى من النص احملقق
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اللوحة األخرية من النص احملقق
 



 













 احملققالقسم الثاني: النص 
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د لكحبسبإ نوةتقيّ،(3 طاملستعريعلىاالنتفا دملستعارتسلا:(2 (1 احلكم الثاين
رتوالسة، إنكاناملستعارالةنتفعبهإالدهةواحةد كالاسةاتدلفةر ،املعريوتسليطه

وةسةتعللهيف،ضلل هةةملأةتج يةهإىلالتعةر،ءارتةدوناال،والقليصدللا ،دلتعليق
وإن،(5 يفاآليتيفاسجةار دلثة با ة االرتةدايفوةقهةرأنيتيت،(4  لكدملعروف

،واألرضتشةلحللءراعةة،وللحلةل،كالدابةةتشةلحللركة ب،كانااجهتاانتفا   كثر
،والانا ،أوالغر  لةهأنةةءر (6 زر احلنطةا:كلال قال،جن املنفعةون عها إنبنيَّ

لكة سةي يت،(8 ملةنةهعنةهإن(7 والاةاقي ،ومادونةهكالشةعري،هاوماضررهضرر،احلنطة

 

 /ب(م النسخة ت(.243/ل4واحلكماألوله :الضلان.انقر:اجل اهرالاحرةة (1 
ل حةةةمةة كتةةاب20/ب(مةة النسةةخة ت(إديةةال244/ل4(حشةةليفبداةةةةنشةةي يف 2 

دكلةةةا ُكةةةريف264/ل4الغشةةةبمةةة الل حةةةةاملةةةذك ر إىل  /ب(؛لسةةةه  وقةةةعمةةة المُل لةةةِّّ
/أ(، ُقلُتبنسخهايفم ضعهام كتابالغشب، ةةاحلكمالثةةاينهةةذا244/ل4هامش 

/ب(.264/ل4يف 
اسعةةار مشةةدرأعةةار،واالسةةممنةةه:العارةةّةةبتشةةدةداليةةا علةةىاملشةةه ر،املسةةتعارمةة ي  مةة (3 

ختفيفهةةا،ومجعهةةا:عةة ارّعوعةة ارعبتشةةدةداليةةا وختفيفهةةا.وهةةيلغةةًة:وحكةةىا طةةا وغةةريه
اسةةٌمملةةاةُعةةار،ولعقةةدها،مةة عةةارإ ا هةةبوجةةا ،ومنةةهقيةةل:للغةةيما فيةةف:عيةةارلكثةةر 
 هابهوديئه،والعارةّةمنس بةإىلالعةةار وهةة اسةةممةة ق لةةكأعرتةةهاملتةةا إعةةار وعةةار  العةةار 

دراحلقيقيةق ماالسممقامه،ةقال:أعرتهإعار وعار .االسمواسعار املش
واصةةطيحاً:إدحةةةاالنتفةةا مبةةاأةةلاالنتفةةا بةةهمةةعبقةةا عينةةه.انقةةر:الءاهةةريفغرةةةبألفةةاوالشةةا عي

 (.619-4/618(،لسانالعرب 209-208(،حترةرألفاوالتنايهل 158ل 
 (.5/425(،حتفةاحملتاج 4/435ةالطالاني (،روض5/381(انقر:العءةءشرحال جيء 4 
 /ب(م نسخة ز(.305/ل3(انقر:اجل اهرالاحرةة 5 
 (.7/278(،لسانالعرب 3/1120(احلنطةهي:الُ ا.انقر:الشحاح 6 
 (.2/482(،املشااحاملنري 4/462(الااقي هي:الف ل.انقر:مقاةي اللغة 7 
 (.3/322(،مغيناحملتاج 5/381(،العءةءشرحال جيء 6/518(انقر:الايان 8 
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وديئةههنةا،لءراعتةههقة لأنةهلةي لللسةت جرزراعةةغةريمةااسةت جر(1 يفكتاباسجار 
وإنهنةاهعة زراعةةغريهةاملةكة ،والقطة ،ر ماضرره ة  ضةررهاكالةذر والةء،أوىل
وحيةثزر مةالةي لةهزرعةه،(4 دوهنةاعلةىاملةذهب(3 طضةرره كانوإن،زراعته(2 طله 

 نقةةةةال،وإنأطلةةةةقاسعةةةةار وملةاةةةةنّيجةةةةن املنفعةةةةة،(5 دةةةةا ًعةةةةهقلاألرض لشةةةةاحب
؟ يةهالتعةرضجلةن املنفعةة هةلةشةحأمالبةّدمة ،أوهذهاألرض،أعرتكهذهالدابة

و نيهلاوهة مةا،(1 أنهالةشح(8 والرا عي،(7 والغءاي،(6 أظهرلاعنداسماموجهان،

 

 /أ(م نسخة ز(.303/ل3(انقر:اجل اهرالاحرةة 1 
 (سقطم  ز(.2 
 (زمد م  ز(.3 
 (.5/425(،حتفةاحملتاج 4/435(،روضةالطالاني 157-7/156(انقر:هناةةاملطلب 4 
(،املطلةةبالعةةاييفشةةرحوسةةيطاسمةةامالغةةءايالبةة الر عةةةطمةة 4/282(انقةةر:التهةةذةب 5 

بداةةةةةةكتةةةةابالعارةةةةةةإىلهناةةةةةةالاةةةةاباألوليفأركةةةةانالضةةةةلانمةةةة كتةةةةابالغشةةةةب رسةةةةالة
 (.322-3/321(،مغيناحملتاج 225ماجسترياققةيفاجلامعةاسسيميةل 

 املعةةاي،عاةةةدامللةةكبةةة عاةةدهللابةةة ة سةةفاجلةةة ةين،الفقيةةهاألصةةة يهةة :إمةةةاُماحلةةرمنيأبةةة(6 
هعلةةةةةةىوالةةةةةةده،مةةةةةة شةةةةةةي يه:أ املةةةةةةتَكلم، َفراةيين،واسمةةةةةةامأ اتفقةةةةةةَّ بالطلقاسةةةةةةماسسةةةةةةم يةةةةةةِّّ

اةةةةةةالشةةةةعل كي،ومةةةة تيميةةةةذه:َأ  حامي،ومةةةة مؤلفاتةةةةه:هنِّ عاةةةةدهللاالفةةةةراوع،وزاهةةةةرالشةةةةّ
اي 478لالةةةةةةدة ،تةةةةةة يفسةةةةةةنة:املطملةةةةةةب،واسرمشةةةةةةاديفأصةةةةةة  ريأعةةةةةةيمالنةةةةةةا ه.انقةةةةةةر:سةةةةةةِّ

 (.5/165(،طَاقا الشَّا ِّعيةالك ىللساامكي 18/468 
، قيةةٌه،أصةة (ه :7  انِّيمفِّ ُبالتَّشةةَ احِّ دالط سةةيالغةةءاي،صةةَ دبةة َأ ةةم دبةة اَُلةةَّ يٌّ،اَُلَّدبةة اَُلةةَّ

دسةةيالفةةتحنشةةربةة إبةةراهيمبةة نشةةراملق،وأ املعةةاياجلةة ةينمةة شةةي يه:إمةةاماحلةةرمنيأ 
قي،وم تيميةةذه:أ  احلسةة سةةعدطهةةربةة َمكةةِّيالةةدِّةَن رِّع،وأ احلسةة علةةيبةة املالدِّمشم

يء،تةُة يفسةةنة: يط،وال سةةيط،والةة جِّ داألنشةةارعالالنسةةي.ومةة ُمؤمَلفاتةةِّه:المَاسةةِّ ا ةةريبةة ُالةةَّ
ا ِّعيَّة505 َاي 6/191الكةةةةةةة ىللسةةةةةةةاكي ه.انقةةةةةةةر:طاقةةةةةةةا الشةةةةةةةَّ ريأعةةةةةةةيمالنةةةةةةةةا (،سةةةةةةةِّ

اة 19/322   (.1/293(،طاقا الشا عيةالب قاضيُشهم
(هةة :أبةة القاسةةم،عاةةدالكةةركبةة العيمةةةأ الفضةةلالرا عةةي،الفقيةةهاألصةة ياحملةةدف،مةة 8 

ي يه:والةةةةُده،وحامةةةةدالةةةةرازع،ومةةةة تيميةةةةذه:احلةةةةا  عاةةةةدالعقةةةةيم،والفخةةةةرعاةةةةد العءةةةةةءشةةةةُ
= 
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وةتسلطعلةىالكةل،(5 أنهةشح:(4 والرومين،(3 والاغ ع،(2 اوردعاملو،أوردهالعراقي ن
نتفةعبةهكيةفشةئتأومةاتىاألوللة قةاللوعلة،وةغرأطيفاسجار ،وةاين، يءر 
ةنتفةةع:وقةةالالةةرومين،وعلةةىهةةذاةنتفةةعكيةفشةةا ،(6 ةشةح:لةةك  جهةةانأحةةدلابةدا

ولة بةنّين عهةا،الةشح:و نيهلا.(8 "وهذاأحس ":قالالرا عي.(7 مباه العاد  يه

   = 

ه.انقةةر:سةةريأعةةيم623السةةكرع،ومةة مؤلَّفاتةةه:العءةةةءشةةرحالةة جيء،واحملةةرر،تةة يَفسةةنة:
 (.8/281(،طاقا الشَّا عيةالك ىللسااكي 22/252النااي  

-3/372(،ال سةةةةيط 156-7/155(وهةةة الشةةةحيحمةةة املةةةةذهب.انقةةةر:هناةةةةةاملطلةةةب 1 
 (.3/324(،مغيناحملتاج 382-5/381(،العءةءشرحال جيء 373

اَورمدِّّع،أقمضةةىُقضةةا عشةةر(هةة :2  سةة علةةيبةة الةةدبةة حايةةبالملةةَ ه قيةةٌهأصةة يٌّ،مةة أَبةُة احلم
ه:أ  ي يِّ بكةةرا طيةةبعةةدعاملنمقةةرع،ومةة تيميةةذِّه:أ حامةةداسسةةفراةيين،والةةدبةة شةةُ

ه.450العةةءبةة كةةاد ،مةة ُمؤلَفاتةةه:احلةةاوعالكاةةري،واسقنةةا ،تةُة يفسةةنة:الاغةةدادع،وأ 
ريأعيمالنااي  5/267انقر:طاقا الشا عيَّةالك ىللساكي  (،طاقا 18/64(،سِّ

اة   (.1/230الشا عيَّةالب قاضيُشهم
دف(ه :أب الداحلسنيب مسع دب الةةدالفةةرّا الاغةة ع،امللقةةبمب3ُ  حيةةيالسةةنة، قيةةهاةةُ

احلسةةةة الشةةةةريازع،ومةةةة تيميةةةةذه:أ فسةةةةر،مةةةة شةةةةي يه:القاضةةةةيحسةةةةني،وأ حةةةةا  م
الفتةةة حالطةةةا ي،ومةةة مؤلفاتةةةه:التهةةةذةب،وشةةةرحالسةةةنة،تةةة يفسةةةنة:أ منشةةة رالعطةةةارع،و

(،طاقةةا الشةةا عيةللسةةاكي19/439ه،وقيةةل:غريهةةا.انقةةر:سةةريأعةةيمالنةةااي  516
 7/57.) 

أصةة يٌّوجيةةٌه،مةة أبةة احملاسةة عاةةدال احةةدبةة إ اعيةةلبةة أ ةةدالةةراومينالطةة ّع، قيةةهٌ(هةة :4 
هِّ:أ  ي يِّ تيميةةةذِّه:زهةةربةةة طةةاهرالشةةةحامي،شةةُ احلُسةةنيالفارسةةةي،ُالةةدالكةةةازروين،ومةةِّ م

َهب،والكةةايف،وحليةةةاملةةؤم ، راملةةذم َاعيةةلالتيلةةي،ومةة ُمؤلَّفاتةةه:حبةةَم ه.502تةُة يفسةةنة:وإ م
ا األعيةةةان  اي  3/198انقةةةر:َو ِّيةةةَّ ريأعةةةيمالنةةةا بةةة 9/261(،سةةةِّ (،طاقةةةا الشةةةا عيةالِّ

َاة  يُشهم  (.1/287قاضِّ
(،حليةاملؤم وايتيارامل ق للرومينطم أولكتاب4/282(،التهذةب 7/127(انقر:احلاوع 5 

(.416الاي  إىل يركتابإحيا امل ا  رسالةماجستريُاققةيفجامعةأمالقرىل 
(،حتفةةة3/324(،مغةةيناحملتةةاج 7/156(وهةة الشةةحيحمةة املةةذهب.انقةةر:هناةةةةاملطلةةب 6 

 (.5/425تاج احمل
 (.416(انقر:حليةاملؤم وايتيارامل ق للرومينطم الاي  إىلإحيا امل ا  ل 7 
 (.5/382العءةءشرحال جيء (8 
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أو،وملةاةةةنّيمةةةاةغةةةرأ،أوللغةةةرأ،وملةاةةةنّيمةةةاةةةةءر ،قةةةالأعرتةةةكاألرضللءراعةةةة نم
:انهة  جشةحاسعةار املطلقةةتال(1 /:وقلنةا،وملةاةنّياملغةروأواملاةين،أوللانا ،للغرأ

تشةحاسعةار :ليةق(3  لة  ط"قةالالرا عةي:.(2 لهأنةةءر مةاشةا و،الشحة:أصحهلا
ملةكةة لةةهأن،ولةة عةةنّيجةةن املنفعةةة.(4 "لكةةانمةةذهااوالةةةءر إالأقةةلاألنةة ا ضةةرراً

ويف،(5 ولهأنةفعلمادونةهعلةىالشةحيح،ةفعلماضررهأكثرم ضرر لكاجلن 
ولةة اسةةتعارالةةا لةةةهأن، ةةإ اأعةةارللءراعةةةملةكةة لةةةهالانةةا والغةةراأ،(6 مثلةةهوجهةةان

،وحكةاهبعضةهم يهلةا،(8 و يهوجهأنهلي لهأنةءر  يلاإ ااستعارللانةا ،(7 ةءر 
أهةةةللةةةهأنةاةةةين؟ يةةةهوجهةةةانأصةةةحهلاأوللغةةةر،هللانةةةا هةةةللةةةهأنةغةةةرأوإنأعةةةار

أنوحكةةىا ةةيفهةةللةةه،للانةةا هوجةةءماملةةاوردعأنلةةهأنةغةةرأ يلةةااسةةتعار،(9 ال

 

 /أ(م نسخة ت(.264/ل4(هناةة 1 
(،مغةةين5/381(،العءةةةءشةةرحالةة جيء 4/282(،التهةةذةب 7/157(انقر:هناةةاملطلةةب 2 

 (.3/323احملتاج 
 (يف ز( ول (.3 
 (.5/381العءةءشرحال جيء (4 
(.5/425(،حتفةاحملتاج 4/435(،روضةالطالاني 7/157(انقر:هناةةاملطلب 5 
 (.144ثلهيفالضررإنملةنهُهعنه.انقر:املنهاجل واملذهبأنلهأنةفعلماه م(6 
(انقةةر:التعليقةةةالكةة ىيفالفةةرو للقاضةةيأ الطيةةبالطةة عطمةة بداةةةةكتةةابالضةةلانإىل7 

(،الايةةةةةان631هناةةةةةةةكتةةةةةابالعارةةةةةةة رسةةةةةالةماجسةةةةةترياققةةةةةةيفاجلامعةةةةةةاسسةةةةةيميةل 
 (.3/323(،مغيناحملتاج 6/519 

 (6/519(،الايان 2/190(انقر:املهذب 8 
خمتلةةف، ضةةررالانةةا يفظةةاهراألرض،وضةةررالغةةراأيفدطنهةةا.انقةةر:(و لةةك؛ألنضةةررُلا9 

 (.5/425(،حتفةاحملتاج 5/381(،العءةءشرحال جيء 4/282التهذةب 
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أوللانةةةةةا ملةكةةةةة ،أوللغةةةةةراأ،وحيةةةةةثأعةةةةةارللءراعةةةةةة؟(1 للغةةةةةراأهةاةةةةةين يلةةةةةااسةةةةةتعار
تةةةهإالإب ندبنةةةاهملةكةةة لةةةهإعاوأ لةةة قلةةةعمةةةاغرسةةةه،لللسةةةتعري لةةةكإالمةةةر واحةةةد 

.(2 الاغ عإالأنةشرّحلهدلت دةدمر بعدأيرىقاله،جدةد
تةةهالغةراأوجهةانكةال جهني يلةاإ اأعةةارهديفإعا(4 واملتة ي،(3 وقةالالقاضةيالطة ع

؟.(5 حا طهل ضعاجلذو هللهإعاد غريها
،وإغلا ةةةةه نةةةه،وجن،نفسةةة مبةةة  املعةةةةريتَ:العارةةةةةةجةةةا ء مةةة اجلةةةةانانياحلكةةةم الثالةةةث

فه(6  ةةةرواحلَ سةةةختوجةةةبعلةةةىفَإ اانةمووجن نةةةه،،ومبةةة  املسةةةتعريأةضةةةاً،عليةةةهدلسةةةَّ

 

،نالانا كالغرأيفالرتكوالضررأحدلا:  زأل،ويفج ازالانا وجهانقالاملاوردع:"(1 
احلاوع."ومم الغرأوأبقى كانضررهأكثروال جهالثاين:ال  زألنالانا أد

 7/127.) 
 (.4/284(انقر:التهذةب 2 
ققةة(هةة :3  أصةة يٌّشةةاعٌر،مةة أبةة الطّيةةِّّبطةةاهربةة عاةةدهللابةة طةةاهرالطةة ع، قيةةٌهُاقةةّ اض 

َفراةِّيين،ومةة تيميةةذه:أ حامةةداعلةةيالءجةةاجي،وأ شةةي يه:أ  سةةم إسةةحا الشةةريازع،سِّ
وأ ةةةدبةةة احلسةةةة الشةةةريازع.ومةةةةِّ ُمؤلفاتةةةه:التعليقةةةةالكةةةة ىيفالفةةةرو ،وشةةةةرح ةةةرو ابةةةة 

ري1/491ه.انقر:طاقا الُفقها الشَّا عيَّةالبةة الشةةَّيح 450احلّداد،تُ يفسنة: (،سةةِّ
 (.2/1256(،كشفالقن ن 17/668أعيمالنةاَاي  

يةةه رضةةيٌّأصةة يٌّ،مةة ر  بةة مةة م نالنيسةةاب رع،املعةةروفدملتةة ي، ق(ه :أب سةةعدعاةةدالةة4 
القاسةةةةمالفةةةة راين،والقاضةةةةيحسةةةةني،ومةةةة مؤلفاتةةةةه:تتلةةةةةاسدنةةةةة،وخمتشةةةةٌريفشةةةةي يه:أ 

اكي 478الفرا ض،ت يفسنة: (،طاقةةا 5/106ه.انقر:طاقا الشا عيةالكةة ىللسةةا
 (.1/247الشا عيةالب قاضيُشهاة 

جدةةةةةد.انقةةةةر:التعليقةةةةةالكةةةة ىطمةةةة بداةةةةةةكتةةةةاب5  (واألصةةةةحأنةةةةهالميلةةةةكإعاداةةةةابغةةةةريإ ن 
(،العءةةةةةءشةةةةرحالةةةة جيء2/192(،املهةةةةذب 641الضةةةةلانإىلهناةةةةةةكتةةةةابالعارةةةةةة ل 

 (.4/213(،روضةالطالاني 5/105 
(،3/75ملاليةةةة.انقةةةر:العةةةني (احَل ةةةرلغةةةًة:بفةةةتحاحلةةةا املنةةةع،وشةةةرعاً:املنةةةعمةةة التشةةةر ا ا6 

 (.2/205(،أسيفاملطالب 2/138مقاةي اللغة 
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ولللستعريالردمةىت،عريالرج  مىتشا  لللُ،هاخُولكلواحدمنهلا سم،عريالرداملستَ
وةستثيفم هذهاألص لص راتن:،(1 تةمبد واملؤقَّ،قةلَوال ر بنياملطم،شا 

وملةكة لةهالرجة  ، ةد   يهةالءمةتمة اجلةاناني،لد  مّيتأحدلا:إ اأعارأرضاً
أوعتيقةةاً،سةة ا كةةانامليةةّتجدةةةداً،القةة وإيةةراجامليةّةت(2 والنةةاش، يهةةابطلةةبأجةةر 

 لةةةهالرجةةة  أجةةةءا ه(4 قتلحةةةَّةَو،املةةةد  ن(3 رأدَإالأنةنةةةم،وسةةة ا رضةةةيأوليةةةا هأوال
.لىاملشه رع

والأن،اهرالقةةة قةةةةنتفةةةعبولةةةي لةةةهأن،لةةةي لةةةهأنةرجةةةعىحةةةرأَ:(5 وقةةةالالقاضةةةي
،بإعادتةهإليةةهولة نةاشالة حشالقة وأيةةرجامليّةتوجةَ،يةرمعةةه مّيتةاًيفحلةدهةةد  

 لةةةةهسةةةةقيهاوإنملولةةةة كةةةةانيفاألرضأشةةةة ارٌ،(6 ولةةةةي لشةةةةاحباألرضاملنةةةةعمنةةةةه

 

(،املطلبالعايطم العارةةإىلالااباألوليفأركانالضلان5/382(انقر:العءةءشرحال جيء 1 
 (.5/425(،حتفةاحملتاج 2/331(،أسيفاملطالب 235-233م كتابالغشب ل 

ُتها.ومنةةهنةةَاش(2  تاألرضكشةةفم ُتهنامشاً،أع:اسةةتخمرجتهمةة األرض،ونَاشةةم النَّاش:ةقال:نَاشم
حاحل 2/590الرجلالقَ .انقر:املشااحاملنري   (.303(،خمتارالشِّّ

(االنمدِّراأ:مشدرانمَدرَأ،وأصلالفعلدَرَأ،ةقال:دَرَأالشي وانمَدرأأع:عفاوَيفِّيةةت3 
حاح   ره.  (.6/79(،لسانالعرب 1/192(،املشااحاملنري 3/927انقر:الشِّّ

(،لسةةان4/1553(التَلحاقم ي  م َاَقُهمَيمَحقهَامقاً،أع:أبمطَلهواةةََاه.انقةةر:الشةةحاح 4 
 (.10/338العرب 

أص ي،م (ه :أب علياحلسنيب الدب أ داملراو ع،َوةُةَقاُل:َلُهأَةمضا5ً  املرمَوراو ِّّع، قيٌهقاض 
نُعيم،وم تيميذه:احلسنيالفرّا بكرالقّفال،وأ املذهب،م شي يه:أ أصحابال ج هيف

ه.انقةةر:462الاغ ع،وعادالرزا املنيعي،وم مؤلفاته:التعليقةالك ى،والفتاوى،ت يفسنة:
 (.4/356الشا عيةالك ىللسااكي (،طاقا 18/260سريأعيمالنااي  

 (.2/331(،أسيفاملطالب 9/11(،حبراملذهب 131-7/130(انقر:احلاوع 6 
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تنةةةمةةَ قاةةةل(2 /ولةةةهالرجةةة  ،(1 مةةة بدنةةةهقيإىلظهةةة رشةةةي السةةةَّإ املةفةةةضِّ،درأامليةةةّ
ت وكةةةذابعةةةدال ضةةةعوقاةةةل:تلةةةةقةةةاليفالنهاةةةةةوالت،احلفةةةروبعةةةدهمةةةاملة ضةةةع يةةةهامليةةةّ

ا عةيونقةلالرَّ.(6 الق (5 ماوالةلءماملستعريطَ،(4 ه عمنطكيمالرا عيةوقضي،(3 امل ارا 
وهة غلةط،بعةداحلفةروقاةلالةد  علةىويامليّةت(7 مؤنةاحلفةرإ ارجةعع املت يأنّ

ولةي لة يامليّةتأةضةاً.(8 وامل جة ديفالتتلةةيي ةه،ولعلهمة النسةخةالةيتوقعةتلةه
 (9 /قةةةالالرا عةةةي:والةةةد  يفاألرضإحةةةدىمنا عهةةةاوقةةةد كةةةر .رجمنةةةهأنةرجةةةعورةةةُ

لةةةي كسةةةا ر(10 ( الةةةد  شةةةرتتيفاسعةةةار لكةةة لللنفعةةةةهةةةلةُضالتعةةةرايفأنَّيي ةةةاً
.(2 عليه(1 سلَّط ةطاسعار الالقطع نإطي (11 ( جهالبل ،املنا عيف لك

 

(،املطلبالعايطم العارةةإىلالااباألوليفأركانالضلان7/166(انقر:هناةةاملطلب 1 
 (.240م كتابالغشب ل 

 ت(./ب(م نسخة265/ل4(هناةة 2 
(،تتلةاسدنةيفعل مالدمنةمةة أولكتةةابالعارةةةةإىلهناةةةة7/165(انقر:هناةةاملطلب: 3 

 (.208كتابالشفعةرسالةدكت را اققةيفجامعةأمالقرىل 
(يف ت( منةةه(،واملثاةةتمةة  ز(،ولعلةةَّهالشةة اب؛ألنالرا عةةيقةةال:ولةةهالرجةة  قاةةلاحلفةةر،4 

 (.5/382ة ضع يهاملّيت.انقر:العءةءشرحال جيء وبعدهمامل
(طمَّالق أوالائردلةةرتابأع:غطاهةةاومَتهةةاحةةىتاسةةت  مةةعاألرض.انقةةر:مقةةاةِّيم اللغةةة5 

 (.2/378(،املشااحاملنري 3/316 
 (.5/428(،حتفةاحملتاج 209(انقر:تتلةاسدنةل 6 
 (أع:املعري.7 
مل ج د يهاه : إ ارجعيفالعارةةبعداحلفروقالالد  ،غرمل ياملّيتمؤنةةةاحلفةةر؛( إنا8 

ألنةةهإب نةةهلةةهيفاحلفةةرأوقعةةهيفالتةةءاممةةاقةةدالتةةءممةة املؤنةةة،و ةةّ  عليةةهمقشةة دهملراعةةا 
 (.4/436(،روضةالطالاني 209مشلحةنفسه(.انقر:تتلةاسدنةل 

 ب(م نسخة ز(./226/ل3(هناةة 9 
 (.5/383انقر:العءةءشرحال جيء ،والش اباملثات.(ع الد ني(يفالنسخت10 
 .انقر:املرجعالسابق،والش اباملثات.ال جه(  (يفالنسختني11 



 كتاب العارية          اجلواهر البحرية

46

 فيج ازالرج  بعدال ضةع،الثانية:إ اأعارجدارهجلارهليضععليهأطرافجذوعه
وةتخةريبةنيأنةقلةعوةغةرم،أصةحهلاأنلةهالرجة  ،(3 والانا وجهانتقةدمايفالشةلح

لقيلةاجلذو والقيلةأطرا هاذولي لهأنةا،(5 وبنيأنتاقى جر ،النقص(4 أر 
ويف،وغرامةةأر الةةنقصقلعهةالةةرومين:لةي لةهوقةالاملةاوردعوا،هةاعليةهقطعةاًكُوةتللّ

:(8 قةةالصةةاحبر ةةعالتل ةةةه،(7 ااقلةةعدةةا ًذُةاةةملةة  ةةإنأوجاناهةةا،(6 األجةةر وجهةةان
لك ،لهفهِّوكيمالغءايةُ،و  زالرج  وإنكانتاجلذو م اجلانانيعلىملكاملعري

 يدملس لةمايوأحلقالاندن،أةضاًفهمجرمنا يف يهوالرا عيةُ،(9  ييكيمالاندن

   = 

 (يف ت( تسلَّط(والش اباملثاتم  ز(.1 
 (.5/383(انقر:العءةءشرحال جيء 2 
 (.110-108حرةةبتحقيق:أب احلس الدأكرمل (انقر:اجل اهرالا3 
(األر لغًة:م ي  م الت رةشوه اس ساد،ةقالأرَّشتبنيالق مأترةًشاإ اأ سد .4 

(،حترةةةرألفةةاوالتنايةةهل3/995واصةةطيحاًيفالايةة  :بةةدلنقشةةاناملايةةعدلعيةةب.انقةةر:الشةةحاح 
 .(1/132واأللفاوالفقهية (،مع ماملشطلحا 178 

 (.127(،منهاجالطالانيل 5/105(،العءةءشرحال جيء 6/524(انقر:الايان 5 
.الثةةاين:هةة أصةةحالأجةةر لةةه،أحدلا:ةستحقهاكلاةستحقأجر أرضهبعةةدالغةةرأوالانةةا (6 

 (.9/10(،حبراملذهب 7/130انقر:احلاوع 
 ني.املرجعنيالسابق(انقر:7 
(هةة :أ ةةدبةة كشاسةةببةة علةةي،كلةةالالةةدة الةةدِّزمارعأبةة العاةةاأ،ودِّزمةةارم ضةةعمبشةةر،8 

شامة،وم مؤلفاتةةه:يدع،وم تيميذه:شهابالدة أ  قيٌهص يف،م شي يه:اب الءب
ه.انقةةر:طاقةةا الشةةا عية643ر عالتل ةهَع ُمشكلالتةَّنماِّيه،وكتابالفرو ،تةة يفسةةنة:

 (.2/100(،طاقا الشا عيةالب قاضيُشهاة 8/30الك ىللسااكي 
ورِّ ،قيةةل:أنَّأده9  عايةةدهللا(ه :أب علي،احلس ب عادهللاب أعالاندني ي، قيٌهقاض 

دلتشغري،م أصحابالشي أ حامداسسفراةيين،ومةة مؤلفاتةةه:اجلةةامع،والةةذيري ،تةة يف
اكي 425سنة: (،طاقةةا الشةةا عيةالبةة 4/305ه.انقر:طاقا الشا عيةالكةة ىللسةةا

 (.1/206قاضيُشهاة 
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الاحةروقةال(1 إ اأعارهسفينة  علاملستعري يهةاطعامةهوطالاةهاملسةتعريبردهةايفجلةة
لكةة ةقهةةرهنةةاوجةة باألجةةر مةة وقةةت،(2 لءومهةةاللةةي لةةه لةةك؛ألجةةلالضةةررال

ها هعلىتنا رجعقال،(3 لءر الأشدقشييهأرضاًوةك نكلال أعار،الرج  قطعاً
،واسةتثيفبعضةهممسةة لةأيةرىتلةءمالعارةةة يهةةامة جانةباملسةتعري قةةط،(4 مةاسةي يت

.(6 يفالعدد(5 لسكيفاملعتد علىماسي يتوهيماإ ااستعارداراً

لةةي لةةهأنةنءعةةهمنةةهبعةةدإسةةنادهمةةاداماحلةةا طليسةةندبةةهحا طةةاً:لةة أعةةارهداراً ةةر 
،املةةاوردعهقالةة(7 ويفوجةة باألجةةر مةة حةةنيالرجةة  وجهةةان،واجلةةذ صةةحيحاًقا لةةاً
.(10 أّنلهنءعهوغرامةأر النقص(9 /وظاهركيمالقاضييف تاوةه،(8 ومينوالر



 

 (.2/549(،املشااحاملنري 2/134(جلَّةاملا :ُمعمقله.انقر:الشحاح 1 
(انقةةةر:املطلةةةبالعةةةايطمةةة العارةةةةةإىلالاةةةاباألوليفأركةةةانالضةةةلانمةةة كتةةةابالغشةةةب ل2 

 245.) 
(،2/506(القشةةةةيل:مةةةةاةُقطةةةةعمةةةة الةةةةءر األيضةةةةرلعلةةةةفالةةةةدواب.انقةةةةر:املشةةةةااحاملنةةةةري 3 

 (.365(،مع ملغةالفقها ل 1048 القام أاحمليط
 ملأقفعليه.(4 
 /ب(م نسخة ت(.101/ل9اجل اهرالاحرةة (انقر:5 
 (.3/326(،مغيناحملتاج 5/145(انقر:الن مال هاج 6 
،والثةةاين:وهةة األصةةحالأجةةر أحدلا:ةستحقهاكلاةستحقأجر أرضةةهبعةةدالغةةرأوالانةةا (7 

 (.14/215(،اجملل   9/10(،حبراملذهب 7/130له.انقر:احلاوع 
 (.9/11(،حبراملذهب 7/130(انقر:احلاوع 8 
 /ب(م نسخة ت(.265/ل4(هناةة 9 
(الةةةذعجةةةا يف تةةةاوعالقاضةةةيحسةةةنيق لةةةه:مسةةة لة:رجةةةٌلأعةةةارسةةةاحةمةةة إنسةةةان؛لياةةةين10 

، ايف،مثأرادالرج  وهةةدمالانةةا ؟ةُغةةرمأر النقشةةان،كلةةالةة أعةةارأرضةةاًةاةةيَن يهةةا.عليها
 (.239انقر: تاوعالقاضيُحسنيل 
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:فصط
القسةةم،وإىلمقيةةّد مبةةد ، مطلقةةةملتتقيةةدمبةةدّإعةةار األرضللانةةا والغةةراأةنقسةةمإىل

 ةإ ا،للانا والغراأ لةهأنةاةينوةغةرأمةاملةرجةعاملعةرياألول:املطلقة إ اأعارهأرضاً
وعليةه،هوغراسةهدةا ً ةقلةعبنةادلرج  كانمعتةدمًرجعملةك له لك ل  علعاملاً

كةةةةال جهني(2 جهةةةةانو فةةةةيقلعةةةةهدةةةةا ًيًكةةةةانجةةةةاهوإن،(1 تسةةةة ةةاألرضكالغاصةةةةب
لااملتةة يدلةة جهنييفانعةةءالال كيةةلقاةةلههُوشةةاَّ،(4 األبنيةةة(3 ىلتةة اآلتيةةنييفمسةة لةا

نأمكةةة  ةةةإ،رجةةة   ةةةإ ارجةةةعرّباألرض يهةةةاقاةةةلالأوغرسةةةه،وأمةةةامةةةابنةةةاه،(5 العلةةةم
،عنةدرج عةهوإال ينقةرإنكةانقةدشةرتعليةهالقلةعدةا ً،إزالتهم غرينقشةانأزةةل

وإنكةةانقةةدشةةرتعليةةهالقلةةعدون،(6  ةةإنامتنةةعقلعةةهاملعةةريدةةا ً،وتسةة ةةاحلفةةرلءمةةه
وإنمل،كةة منةةه ةةإنأراداملسةةتعريالقلةةعمُ،وإنملةشةةرتتالقلةةع،لءمةةهالتسةة ةةتتسةة ةةمل

وهةيالةيتأوردهةاالقاضةي:أحةدها،و يلةاةفعةلطةر ،(7 دةا ًعةريقلعةهلللُةردهملةك م
أن:ايأنهةتخريبنيثةيفيشةالالغءو،واسمام،(1 والعاادع،(8 إىلاب سرةجونساه

 

 (.2/332(،أسيفاملطالب 5/385(،العءةءشرحال جيء 4/284(انقر:التهذةب 1 
(،أسةةةيفاملطالةةةب5/385،390(واملةةةذهبأنةةةهلةةةهقلعةةةهدةةةا ً.انقةةةر:العءةةةةءشةةةرحالةةة جيء 2 

 (.3/330(،مغيناحملتاج 2/332 
 (.1/79(،املشااحاملنري 6/2290(الت ى:هيكاملال.انقر:الشحاح 3 
 ملأقفعليه.(4 
 (.192(انقر:تتلةاسدنةل 5 
 (.438-4/437 (،روضةالطالاني283-4/282(،التهذةب 520-6/519(انقر:الايان 6 
 (انقر:املراجعالسابقة.7 
رةجالاغةةدادع8  القاسةةم، قيةةٌهقةةاضشةةاعر،مةة شةةي يه:أ (هةة :أبةة العاةةاأأ ةةدبةة علةةربةة سةةُ

400أ ةةداجلرجةةاين،لةةهحنةة  تيميةةذه:سةةليلانالطةة اين،وأ األمناطي،واحلس الءعفراين،ومةة
ه.انقةةر:اةةذةب306مؤلةةفمنهةةا:ال دا ةةعملنشةة لالشةةرا ع،وا شةةاليفالفةةرو ،تةة يفسةةنة:

 (.1/30(،هدةةالعار ني 1/66(،و يَّا األعيان 2/251األ ا واللاغا  
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وهةة قةةةدر،وأنةقلعةةهوةغةةرمأر نقشةةانه،وأنميتلكةةهعليةةهدلقيلةةةة،اقيةةه جةةر املثةةلة
 ةإنمل،وعلىاملستعرياسجابةإىلمارتارهاملالكمنهةاالتفاو بنيقيلته بتاومقل عاً

ريةةةَّنعلةةةىاألشةةة ار ةةةاربةةةداصةةةيحهاأتقةةةالالقاضةةةي: ةةةإنكةةةا،(2 ةفعةةةلقلةةةعدةةةا ً
.(4 (3 التخيريبنيا شالإىلجدادها

،والتتلةةة،(6 وصةةاحباملهةةذب،(5 والءجةةاجي،العةةراقيني:وهةةيالةةيتأوردهةةاأكثةةرالثانيةةة
أنةةهةتخةةريبةةنيا شةةلتنياأليريتةةني(1 قةةالالرا عةةي:وةشةةاهأنةكةة نأظهةةريفاملةةذهب

.(2 بقا  جر ضلاناألر إنملةتفقاعلىاسالتللكدلقيلةوالقلعمع

   = 

منشةة رأ ، قيٌهقاض،مةة شةةي يه:(ه :أب عاصمالدب أ دب الدالعاادعااروع1 
علةةرالاسةةطامي،ومةة تيميةةذه:إ اعيةةلاملةةؤ ن،ومةة مؤلفاتةةه:أدبالقضةةا ،األزدع،وأ 

اي  458واملاسةةة ت،تةةة يفسةةةنة: (،طاقةةةا الشةةةا عية18/180ه.انقةةةر:سةةةريأعةةةيمالنةةةا
 (.4/104للسااكي 

 (.3/373(،ال سيط 159-7/158(انقر:هناةةاملطلب 2 
الءاهةةةةريفغرةةةةةةبألفةةةةةاو(،2/454شةةةةةحاح جةةةةدادهاأع:وقةةةةةتقطةةةةةاف ارهةةةةا.انقةةةةةر:ال(3 

 (.1/92(،املشااحاملنري 104ل الشا عي
 (.10/374(انقر:كفاةةالنايه 4 
(ه :احلس ب الدب العااأ،القاضيواسماماجلليلأب عليالط عالءجاجي،قالعنةةه5 

القةةال،ومةة تيميةةذه: العاةةاأبةةترمجةتشفيالغليل.م شةةي يه:أ الساكي:ملأجدله
الطيبالط ع،وم مؤلفاتةةه:كتةةابزمدا املفتةةاح،تةة يفيفحةةدوداألربةةعمئةةةالقاضيأ 

(،طاقةةا الشةةا عية4/331إماقالهاأوبعدها.انقةةر:طاقةةا الشةةا عيةالكةة ىللسةةاكي 
 (.140-1/139الب قاضيشهاة 

، قيةةةٌهورٌ زاهةةةد،مةةة دهللاالشةةةريازع(هةةة :أبةةة إسةةةحا إبةةةراهيمبةةة علةةةيبةةة ة سةةةفبةةة عاةةة6 
ميذه:إ اعيلب السةةلرقندع،عليالءجاجي،وم تيعادهللاالايضاوع،وأ شي يه:أ 

الاةةةةةدرالكريةةةةةي،ومةةةةة مؤلفاتةةةةةه:املهةةةةةذبيف قةةةةةهاسمةةةةةامالشةةةةةا عي،والتنايةةةةةهيفالفقةةةةةهوأ 
،طاقةةةةا الشةةةةا عية(18/452ه.انقةةةةر:سةةةةريأعةةةةيمالنةةةةاي  476الشةةةةا عي،تةةةة يفسةةةةنة

 (.1/238(،طاقا الشا عيةالب قاضيشهاة 4/215الك ىللساكي 
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أر ارإالعلةةةىالقلةةةعوغرامةةةةةذك ر يفالتهةةةذةبأنةةةهلةةةةي لةةةهاسجاةةة:وهةةةياملةةةالثالثةةةة
ولةي ،لك إناتفاقاعلةىأحةدهاصةح،دألجر  بقادونالتللكدلقيلةواس،النقص

وإنكانةةةةتقيلةةةةةالانةةةةا والغةةةةراأ،(3 لللسةةةةتعريأنةتللةةةةكاألرضعلةةةةىاملعةةةةريدلقيلةةةةة
لذإ اايتةاراملعةريالقلةعوبة:(4 /وعلىالطرةقةاألوىلقالاسمةام،أضعافقيلةاألرض

 هة يف مةةاملعةريإىلأُرةةدهال(5 (لاق  إن،قلعوثاتلهاألر وأدهاملستعري،األر 
وإنايتةةارالتللةةكدألجةةر أوالتللةةكباةةدلومل اةةهاملسةةتعريإليةةهكلةةّف،منةةه ةةه أنة

،و يلةةاةفعةةلوجهةةان،(6 ا ًولةة ملرةةرتاملعةةريواحةةد منةةهملةقلةةعدةة،تفرةةةغاألرضدةةا ً
ويف،(7 منهلةاحقةةهوةعطةىكةيًّ،ايةعاحلةاكماألرضمةعالانةا والغةراأعليهلةاةأحةدلا

.(1 اسمةةامواملتةة ي(11 /قالةةه(10 والتفلةةي (9 (8 ه كيفيةةةالت زةةةعا ةةيفاملتقةةدميفالةةرَّ

   = 

 (.5/386 (انقر:العءةءشرحال جيء1 
(،194(،تتلةاسدنةل 2/191(وهذاالطرةقه الشحيحم املذهب.انقر:املهذب 2 

 (.2/333(،أسيفاملطالب 386-5/385العءةءشرحال جيء 
 (.4/283نقر:التهذةب (ا3 
 /أ(م نسخة ت(.266/ل4(هناةة 4 
 (.7/159هناةةاملطلب ،والش اباملثات.(نا(يفالنسختني قل5 
 (.160-7/159(انقر:هناةةاملطلب 6 
 (.5/158(،الن مال هاج 4/438(،روضةالطالاني 197(انقر:تتلةاسدنةل 7 
لغًة:الثا  والدوام،واصطيحاً:جعلعنيمالوثيقًةبدة  ةست ىفمنهةةاعنةةدتعةةذرو ا ةةه.(الره 8 

 (.3/38(،مغيناحملتاج 1/263(،النقماملستعذب 2/452انقر:مقاةي اللغة 
 /ب(م نسخة ت(.4/ل4انقر:اجل اهرالاحرةة (9 
ي األم ال،وقالاجَل َهرع:ةُةَقاُل:أَ َلَ (التفلي لغًة:م ي  م الفل أ،اليتهيم أ10 

ُُه ُةُل ساً. َدرَالِّ َاَصاَر م لًِّسا،َكَ منَّ الرُّجل:َصاَرُمفم
وأماالتفلي شرعاً ه :جعةةُلاحلةةاكماملةةدة نمفلسةةاًمبنعةةِّهمةة التشةةرفيفمالةةه.انقةةر:الءاهةةريف

 (.2/183طالب (،أسيفامل3/959(،الشحاح 151غرةبألفاوالشا عيل 
 /أ(م نسخة ز(.227/ل3(هناةة 11 
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ة،وعلةىمةا يهةاوحةدها،والانا وقالالاغ ع:ة ز علىاألرضمشغ لةدلغراأ  حشةّ
ةمةةةا يهةةةالللسةةةتعري أناحلةةةاكم:و نيهلةةةاوهةةة قةةة لاألكثةةةرة .(2 األرضلللعةةةريوحشةةةّ

قالاسمام:والقاهرلةءوماألجةر يفمةد ال قةف،(3 ضعنهلاحىترتاراملعريشيئارِّعمةةُ
وعلةةىالطرةقةةةالثانيةةةلةة امتنةةع،(4 بطةةوالفقةةهإ ااةةاعلةةىالقةة لاألولوأتلةةلأنال

لاملستعرياألجةر ملةكة لللعةريذوب،والقلعمعغرامةاألر ،املعريم التللكدلقيلة
و يلةةةةاةفعةةةةل،(5 وأظهرلةةةةاال،قلةةةةعدةةةةا ًاا  جهةةةةانأحةةةةدلاةذوإنملةاةةةة،القلةةةةعدةةةةا ً

،وكةةذااحلكةةمعلةةىالطرةقةةةالثالثةةةإ اامتنةةعاملعةةريمةة القلةةعدألر ،ال جهةةاناملتقةةدمان
مثإ ارجةةعاملعةةريوملةنفشةةلاألمةةربعةةد،(6 ومةة التللةةكدلقيلةةةوقةةدرضةةياملسةةتعريبةةه

قةةةةةةال،لشةةةةةة ريلدلانةةةةةةا واقسةةةةةةتلةةةةةةهديةةةةةة لاألرضواالنتفةةةةةةا اةةةةةةاواالديتيةةةةةةاركةةةةةةان
أن(8 كتةابالشةلحوقةدمةّريف،(7 ستنادإىلاجلةدارانواال،االتكا األصحابولي له

وةةربط،(9 تةرددلتصةحابستنادإىلجدارغريهإالأنمينعهمنه فيةهلهاال:اسمامقال
و ة ز،وال  زلللستعريالدي لللتفرجبغريإ ناملعري، يهاشيئاوالةنشرعليهاث دً

   = 

 (.198-197(،تتلةاسدنةل 7/161(انقر:هناةةاملطلب 1 
 (.4/283(انقر:التهذةب 2 
(،مغةةين5/387(،العءةةةءشةةرحالةة جيء 6/521(وهةة الشةةحيحمةة املةةذهب.انقةةر:الايةةان 3 

 (.3/328احملتاج 
 (.7/160املطلب (انقر:هناةة4 
 (.5/432(،حتفةاحملتاج 4/438(،روضةالطالاني 2/191(انقر:املهذب 5 
 (.4/283(انقر:التهذةب 6 
(،تتلةةة639(انقر:التعليقةةةالكةة ىطمةة بداةةةةكتةةابالضةةلانإىلهناةةةةكتةةابالعارةةةة ل 7 

 (.6/521(،الايان 198اسدنةل 
 (.115-113حرةةبتحقيق:أب احلس الدأكرمل (انقر:اجل اهرالا8 
(،والشةةةحيحمةةة املةةةةذهبأنلةةةهاالسةةةتنادإىلجةةةةدار6/485(ةُنقةةةرق لةةةهيفهناةةةةةاملطلةةةةب 9 

 (.5/140(،هناةةاحملتاج 5/433املستعري.انقر:حتفةاحملتاج 
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وعلةةىاملةةذهبلةة تعطلةةتاملنفعةةة،(2 وسةةقياألشةة ارعلةةىالشةةحيح،اجلةةدران(1 رمةةةمل
و ة زلكةلواحةةد،(3  إال جةةر قةةاليفالتتلةة:الميكةَّ،علةىصةاحباألرضبدي لةه

و ة زلللعةريبيةعاألرضوعليهةابنةا املسةتعري،يةراملعريواملسةتعريبيةعملكةهمة اآلم 
،(4 ولللسةةةتعريبيةةةعغراسةةةهوبنةةةا همةةة  لةةةثعلةةةىالشةةةحيح يهلةةةا،وغراسةةةهمةةة  لةةةث

وبيفالقاضيالطة ع،(6 والشحةيفالثانية،(5 /وايتاراملاوردعوالروميناملنعيفاألوىل
لةةه:إنقلنةةا؟(7 لةةدي لللسةةقيوالتعهةةدهني يهةةاعلةةىأناملسةةتعريهةةللةةهاواملتةة يالةة ج

؟وبنالةةااملةةاوردععلةةىا ةةيفيفأّنلللسةةتعريأنةعةةري،(8 وإال ةةي، لةةكصةةحالايةةع
:إنقلنةا ة،(9 ومقتضةاهأنةكة ناألصةحاملنةعكلةاقالةه،وإال ي،إنج ز هصحالايع

املسةتعريعلةى ة وقةالاملةاوردعوالةرومين،(10 املعريرياَاملشرتعيفاألوىلختَختريَّ،ةشح
علةةىكلةةا ةة ،لأر الةةنقص؛ألنةةهمةة حقةة  التسةةليمذواملالةةكعلةةىبةة،قلةةعالغةةراأ

 ةةإنكةةان،تقةةدمري كلةةاولللعةةريا ةةِّ،املسةةتعريةاملشةةرتعيفالثانيةةةمنءلةةنةةّءلوةُ،(11 مؤنتةةه

 

صةةطيحا الفقهيةةة(،طلاةةةالطلاةةةيفاال5/1936(مرمةالدار:إصيُحها.انقر:الشةةحاح 1 
 (.201،التعرةفا الفقهيةل (128-127ل 

 (.2/333(،أسيفاملطالب 5/387(،العءةءشرحال جيء 2/192(انقر:املهذب 2 
 (.198(انقر:تتلةاسدنةل 3 
 (.5/433(،حتفةاحملتاج 5/387(،العءةءشرحال جيء 4/283(انقر:التهذةب 4 
 /ب(م نسخة ت(.266/ل4(هناةة 5 
 (.12-9/11(،حبراملذهب 7/129(انقر:احلاوع 6 
(،تتلةةة639(انقر:التعليقةةةالكةة ىطمةة بداةةةةكتةةابالضةةلانإىلهناةةةةكتةةابالعارةةةة ل 7 

 (.196اسدنةل 
 (انقر:املراجعالسابقة.8 
 (.7/129(انقر:احلاوع 9 
 (.4/439(،روضةالطالاني 5/387(،العءةءشرحال جيء 4/283 (انقر:التهذةب10 
 (.12-9/11(،حبراملذهب 7/131(انقر:احلاوع 11 
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ولة اتفةقاملعةريواملسةتعريعلةىبيةعاألرضومةا،(1 دحلالثاتلها يةاراملشرتعجاهيً
ابةةثل  ااعالةة،كلةةالةة كةةانلكةةلواحةةدمنهةةاعاةةد:أحةةدلا: طرةقةةان يهةةابةةثل واحةةد

ويف،(3 وأظهرلةةةةاالقطةةةةعدلشةةةةحةللحاجةةةةة،املنةةةةع(2 (أظهرلةةةةا ،و يةةةةهوجهةةةةان،واحةةةةد
ويفوقةةةةف،(6 احلةةةةاكم(5 لةةةةا دعهطت زةةةةةعالةةةةثل ا ةةةةيفاملتقةةةةدم يلةةةةاإ ا(4  كيفيةةةةةط

ااملعةةريأيةةذلةةإنقلعه(9 ،طمث (8 اجلةة از(7 ايتيةةارابةة احلةةداد،والانةةا ال جهةةان،الغةراأ
،واالنتفةا ،يروحكمالدي لضع وجعليفم ،فقعليهأنو،أر النقشان(10 طمنه 

اكةةاحلكم يلةةاتقةةدميفلةةعةةرضالقاضةةيعنهأإ اامتنةةعاملعةةريمةة االيتيةةارووالايةةع يلةةا
.(11 ابتدا املرج  إىلااليتيار

 

 (.3/329(،مغيناحملتاج 5/387(،العءةءشرحال جيء 4/283(انقر:التهذةب 1 
 كذايفالنسختني،ولعلالش اب أحدلا(.(2 
(،4/439(،روضةالطالاني 5/387:العءةءشرحال جيء (وه الشحيحم املذهب.انقر3 

 (.5/141هناةةاحملتاج 
 (يف ز( كيفيته(.4 
 (.4/439(يف ت( دعها(،والش اباملثاتم  ز(.انقر:روضةالطالاني 5 
 .(49انقر:النصاحملققل (6 
اةةدفاملشةةرع،املعةةروفدبةة احلةةداد، قيةةهٌ(هةة :أبةة بكةةرالةةدبةة أ ةةدبةة الةةدالكنةةاين7 

ةءةةةةدالقراطيسةةةي،ومةةة مؤلفاتةةةه:أ وعاةةةدالةةةر  النسةةةا ي،قةةاض رضةةةيٌّ،مةةة شةةةي يه:أ 
اي 344الفةةةةةةةرو يفاملةةةةةةةذهب،وأدبالقاضةةةةةةةي،تةةةةةةة يفسةةةةةةةنة: ه.انقةةةةةةةر:سةةةةةةةريأعةةةةةةةيمالنةةةةةةةا

 (.1/130(،طاقا الشا عيةالب قاضيشهاة 15/445 
(،5/316(،روضةالطالاني 6/254الشحيحم املذهب.انقر:العءةءشرحال جيء (وه 8 

 (.12/11كفاةةالنايه 
 (زمد م  ز(.9 
(زمد م  ز(.10 
 (.3/327(،مغيناحملتاج 2/333(،أسيفاملطالب 4/285(انقر:التهذةب 11 
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أوقةةالللغةةراأ،هاألرضللانةةا قةةالأعرتةةكهةةذإ اكلةةا،:العارةةةةاملؤقتةةةالقسةةم الثةةاين
والغةراأبعةد،إحةدافبنةا غةريأنةهلةي لةه،وحكلهماتقدميفالعارةةةاملطلقةة،سنة
وله،ًقالالاغ ع:ولهأن ددكلة مغرسا،(1 وله لك يهاإالأنةرجعاملعري،سنةال

هو يةةهوجةةهأنةةهلةةي لةة،(2 وحكلةةهحكةةمالعارةةةةاملطلقةةة،الرجةة   يهةةاقاةةلمضةةياملةةد 
وأمةابعةداملةد  ةإنكةانقةدقةال ةإ امضةتاملةد قلعةتالانةا والغةراأ،(3 الرج   يهةا

،(4 وإنملةكةةةة شةةةةرت لةةةةك لةةةةي لةةةةهالقلةةةةعبعةةةةداملةةةةد علةةةةىاملةةةةد ، لةةةةهالقلةةةةعدةةةةا ً
ةطئةختامل جة ديفحبةره:قش يةهوقيةلون ،(5 أّنالرومينايتاره:وقالالرا عي،و يهق ل

املشةد رّب:قةالالءجةاجي،املةد انقضةا و رّ الةرومينعليةهأهنلةالة ايتلفةايف،قا له
.(6 األرضمعميينهو يهنقر

أوبةةةةيف،قةةةالاملتةةة ي:أحةةةدالشةةةرةكنيإ اغةةةرأيفاألرضاملشةةةرتكة(7 /األول:فةةةرو 
ةتلّلكةةهوالأنان،وةغةرمأر النقشةض لةي لةهأنةةةنق،إب نصةاحاهمثرجةعصةةاحاه

 يةةهمةةةا؟(8 أوةعةةةرضعنهلةةاااالثةةاين ياةةا ذ ةةإنملةاةةة، لكةة لةةهتقرةةةةره جةةر،دلقيلةةة
الثةاينلةي لَذم ةإنبة،ةكةناغةيأنةقة ل ةإنملةةرضاةاالشةر":(9 وقالالن وع.ساق

 

 (.330-3/329مغيناحملتاج (،5/388(،العءةءشرحال جيء 6/519(انقر:الايان 1 
 (.4/282(انقر:التهذةب 2 
 (.5/388(انقر:العءةءشرحال جيء 3 
 (.4/439(،روضةالطالاني 6/519(،الايان 191(انقر:تتلةاسدنةل 4 
 (.5/388(انقر:العءةءشرحال جيء 5 
 (.18-9/17(انقر:حبراملذهب 6 
 نسخة ت(./أ(م 267/ل4(هناةة 7 
 (.200(انقر:تتلةاسدنةل 8 
رىبةة حسةة احلءامةةي،النةة وع9  امللقةةّبمبحيةةيالةةدة ،،(هةة :أبةة زكةةرم،أةةعبةة شةةرفبةة مةةِّ

احلةةا  الفقيةةهشةةي املةةذهبواققةةه،مةة شةةي يه:كلةةالالةةدة إسةةحا بةة أ ةةداملغةةر ،
وإبةةراهيمبةةة عيسةةةىاملةةةرادع،ومةة تيميةةةذه:عةةةي الةةةدة بةة العطةةةار،واحلةةةا  أبةةة احل ةةةاج
= 
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قلت:وهذابناهعلىطرةقتةهيفأناملالةكةتخةري.(2 "كلاتقدم(1 (راختامل علىشرطاً
بةة اوقةةالالشةةي .(3 /لاألر دونإلةةءاماألجةةر ذمةةعبةةضوالةةنق،بةةنيالتللةةكدلقيلةةة

ولهأنميتلةكعليةهدلقيلةةمة الانةا بقةدرحشةتهمة ،لهمطالاتهدلقيلة:(4 الشيح
وملةتعةةةةرضيفتشةةةة ةر،هبينهلةةةةااشةةةةرتاكهلايفقةةةةرارِّحةةةةىتةشةةةةريالانةةةةا مشةةةةرتكاً،األرض

،بعةةدأننقةلعةة ثيثةةمةة عللةا عشةةرهمة الشةةا عية،املسة لةس نالشةةرةكيفالانةا 
.(5 واحلنابلةأهنمأ ت ابعدمالتللك،واحلنفية

وصةةححناه غةةرأاملشةةرتعأوبةةيفمثرجةةع لةةهالقلةةعدةةا ًمطلقةةاً:لةة أعةةارأرضةةاًثةةاينال
.(6 قالهالاغ ع

:لةةة ايتةةةارقلةةةعالغةةةراأ قلعةةةهوحشةةةليفاألرضحفةةةر ةةةإنكانةةةتزا ةةةد علةةةىالثالةةةث
وإنكةةةانعلةةةىقةةدرهاملةلءمةةةهتسةةة ةتهايفأصةةةح،الءا ةةدقطعةةةاًحكةةةمحاجةةةالقلةةةعلءمةةةه

   = 

نة:املةةةّءع،ومةةة مؤلفاتةةةه:روضةةةةالطةةةالانيوعلةةةد املفتةةةني،وكتةةةابرمضالشةةةاحلني،تةةة يفسةةة
(،طاقا الشا عيةالب قاضي8/395ه.انقر:طاقا الشا عيةالك ىللساكي 676

 (.2/153شهاة 
 (.4/440روضةالطالاني ،والش اباملثات.( اه امل(يفالنسختني1 
 (انقر:املرجعالسابق.2 
 /ب(م نسخة ز(.227/ل3(هناةة 3 
ا عي،(ه :أب علروعثلانب عادالرَّ  4  َرُزومرِّعامل صةةليالشةةَّ هم ب عثلانب م سىالكردعالشةةَّ

احلةةا  احملةةّدفالفقيةةه،املعةةروفدبةة الشةةيح،مةة شةةي يه:والةةده،والةة دبةة علةةيامل صةةلي،
وم تيميذه:القاضيتقيالدة ب رزةةة ،ومشةة الةةدة بةة نةة حاملقدسةةي،ومةة مؤلفاتةةه:علةة م

(،23/140ه.انقةةةر:سةةةريأعةةةيمالنةةةاي  643يت،تةةة يفسةةةنة:احلةةدةث،وأدباملفةةةيتواملسةةةتف
 (.2/41(،طاقا الشا عيةل سن ع 8/326طاقا الشا عيةالك ىللساكي 

 (.2/492(انقر: تاوعاب الشيح 5 
(الذعجا يفالتهذةبق له:ول أعارمطلقاً، غرأوبيف،مثرجع:لهقلعهدا ً.بدونق له6 

 (.4/282رتع(.انقر:التهذةب  املش
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قةالالنةة وع:وهة الةةذع،(2 وجعةةلالرا عةياللةءوميفالشةةرحأظهةر،(1 الة جهنييفاحملةرر
دعةةةىاسمةةةاماالتفةةةا عليةةةهيفنقةةةرياملسةةة لةمةةة وا،(3 صةةةححهاجللهةةة رواألولضةةةعيف

املةءرو أوأطلةقللءراعةةوعةنّيوأماإ اأعةارأرضةاً،(4 و كرمقابلههنااحتلاالً،اسجار 
 مةاةعتةاد ةإنكةاناملةءرو،قاةلإدراكالةءر وصححناه ءر املسةتعري يهةامثرجةعاملعةري

أنةةةه:أصةةةحهلاأشةةةهرلاو،ملةكةةة كةةةذلك طرةقةةةاننوإ،لةةةّفقطعةةةهكُ(5 ةاةةةَطمقطعةةةهكالرَّ
ال،(6 ولةةهأجةةر تلةةكاملةةد يفأصةةحالةة جهني، ةةبإبقةةا هإىلاحلشةةاد (7 وايتةةارالقفةةةّ

.(8 والرومينمقابله

علةةى(9   يتخةةرّيط،أنحكلةةهحكةةماسعةةار للانةا والغةةراأ كةةرهاملتةة ي:والطرةةقالثةةاين
عةةةريأنأّنلللُ(1 وعةةة صةةةاحبالتقرةةةةب،(11 دلقيلةةةة(10 التللةةةاك وططرةقةةةهبةةةنيالقلةةةع

 

 (.2/699(انقر:احملررللرا عي 1 
 (.5/385(انقر:العءةءشرحال جيء 2 
 (.4/438(وه الشحيحم املذهب.انقر:روضةالطالاني 3 
 (.7/158(انقر:هناةةاملطلب 4 
بياصةةةمةةادامَرطماةةاً.انقةةر:الشةةحاح5  (،مقةةاةي اللغةةة136-1/135 (الرَّطماةةة:اسةةٌمللمَقضةةم

 2/404.) 
(،كفاةةةةةةةةالنايةةةةةةه5/389(،العءةةةةةةةءشةةةةةةرحالةةةةةة جيء 639-2/638(انقةةةةةةر:اجللةةةةةةعوالفةةةةةةر  6 

 10/368.) 
الالشةةغري،شةةي الطرةقةةة7  (أبةة بكةةرعاةةدهللابةة أ ةةدبةة عاةةدهللاالقفةةالاملةةروزع،وهةة القفةةَّ

ا ليةةةلبةة أ ةةةد،ومةةة زةةةدالفاشةةةاين،و املةةةذهب،ورٌ زاهةةد،مةةة شةةةي يه:أا ُراسةةانيةيف
ه.انقر:سريأعيمالنااي 417الداجل ةين،ت يفسنة:عليالسن ي،وأ تيميذه:أ 

 (.5/53(،طاقا الشا عيةالك ىللسااكي 17/405 
 (.9/18(انقر:حبراملذهب 8 
 9.)  (يف ز(  يخريَّ
 (يف ز( والتلليك(.10 
 (.189تتلةاسدنةل (انقر:11 
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وإنيةةرّجمةة ،(2 مةة العارةةةةاملؤقتةةةاً ةةرخت الةةنقصكلةةامةةّريفالغةةراأةقلعةةهوةغةةرمأرم
وعة القاضةيالطة عأّن،املةد (3 /وجهإىلتلكأنهلي لهقلعالانةا والغةراأيفههذ

 ةةإنكةةان،للءراعةةةمةةد  لضةةتقاةةلاسدراكهولةة أعةةار،(4 لةةهأنةتللةةكالةةءر دلقيلةةة
،(5 كاسعار للءراعةمطلقاًوإال ه ،قلعدا ًبت يرياملستعريوتقشريه

:إنكةةةانةعتةةةادنقلةةةه هةةة كاسعةةةار (8 قةةةالالشةةةي أبةةة الةةةد(7 (6 فسةةةل للطولةةة أعةةةار
.(9 وإال ه كاسعار للانا ،للءر 

   = 

دبةة علةةيالشاشةةي،ابةة اسمةةاماجلليةةلالقفةةالالكاةةري،إمةةاٌمجليةةلو قيةةه1  مبةة اَُلةةَّ (ه :الَقاسِّ
 بهُحسةةناً،مةة شةةي يه:والةةدهأ اقق،خترّجبه قها يراسان،وازداد طرةقةأهلالعرا

التقرةةةبشةةرح يةةهخمتشةةراملةةءين،بكةةرالفقةةالالكاةةري،ومةة تيميةةذه:احلليلةةي،ومةة مؤلفاتةةه:
(،طاقةةةةا الشةةةةا عية2/278ه.انقةةةةر:اةةةةذةباأل ةةةةا واللغةةةةا  400تةةةة يفحةةةةدودسةةةةنة
 (.188-1/187(،طاقا الشا عيةالب قاضيشهاة 3/472الك ىللسااكي 

 (.164-7/163(انقر:هناةةاملطلب 2 
 /ب(م نسخة ت(267/ل4(هناةة 3 
 (.640قةالك ىطم بداةةكتابالضلانإىلهناةةكتابالعارةة ل (انقر:التعلي4 
 (.3/334(،أسيفاملطالب 5/389(،العءةءشرحال جيء 639-2/638(انقر:اجللعوالفر  5 
 (يف ت( للقال(والش اباملثاتم  ز(.6 
(،5/1790(،الشةةةحاح 4/503 (الفسةةةلوالفسةةةيل:صةةةغارالنخةةةل.انقةةةر:مقةةةاةي اللغةةةة7 

 (.2/473املشااحاملنري 
(ه :اسمامأب الدعادهللابةة ة سةةفبةة عاةةدهللامةة ة سةةفبةة الةةدبةة حي ةةةهالطةةا ي8 

السناسياجل ةين،والدإماماحلرمني، قيٌهورِّ زاهد،م شةةي يه:عاةةدهللابةة أ ةةدبةة عاةةد
دبةة عاةةدوأالنسةة ع،ومةة تيميةةذه:ابنةةهإمةةاماحلةةرمنيبكةةرأ ةةدبةة الةةاملةةروزع،وأ هللا

اجل ةين،والدب القاسمب حايبب عادوأ،ومةة مؤلفاتةةه:اجللةةعوالفةةر ،والتاشةةر يف
(،طاقةةةا الشةةةا عية17/617ه.انقةةةر:سةةةريأعةةةيمالنةةةاي  438ال س سةةةة،تةةة يفسةةةنة:

 (.5/73الك ىللسااكي 
 (.2/639(انقر:اجللعوالفر  9 
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(3 (غةةةةريه أرضإىلأوحاةةةةا سنسةةةةان ،(2 (1 طنةةةة ًى  ةةةةلالسةةةةيل:لةةةة األول:فةةةةرو 
 فةةيتيفأرضةةه لةة ناةة،(5 وإالد عهةةاإىلاحلةةاكم،ههةةاإىلمالكهةةاإنعر ةةردا(4  عليةةه

،وةنقةةةريفالنابةةةةتأهةةةة شةةةة رأمزر ،ال:أحةةةةدلا،وجهةةةةانإجاةةةارهعلةةةةىقلعهةةةةادةةةا ً
،رةري يةهأوغرسةاً،أبقةاهإىلحشةاده جةر نكانزرعاً إ،واحلكم يهلاعلىماتقدم

،األصةةح يهلةةاعنةةدعأنةنقةةريفالةةءر بعةةدقلعةةه:وقةةالاملةةاوردع،(6 نعةةم:وأصةةحهلا
وإن،ةعينإ اكاناحلبحنطةأج علىقلعه، إنكانتقيلتهكقيلةاحلنطةأوأكثر
ةقلةع ةيأجةر : ةإنقلنةا،(7 األرضدألجةر ربكانتأقلملةقلةعوةنةد عالضةررعة 

(9   لةتطلرجةللااة ا شةيئاًكةذالة  ةقةالاملةاوردع:و،(8 علىصاحاهلللد املاضةية
لةةةة أرادمالةةةةكاألرضأنةتللةةةةكوقةةةةالاملتةةةة ي:.(11 رغةةةةريهالأجةةةةر عليةةةةهدا(10  بةةةةهط

ولةة  ةةلالسةةيلمةةاالقيلةةةلةةه،(12 الشةة ردلقيلةةةأوةاقيةةه جةةر املثةةلكةةانلةةه لةةك
 

 (يف ت( نرا(،والش اباملثاتم  ز(.1 
(،6/2517(،الشةةحاح 5/366(النَّ ى:مجعن ا ،وه حبالتلر.انقةةر:مقةةاةي اللغةةة 2 

 (.473املغمرِّبل 
 (.5/390،والش اباملثات.العءةءشرحال جيء (ا(يفالنسختني غريه3 
 أعصاحباألرض.(4 
 (.3/331(،مغيناحملتاج 4/441(،روضةالطالاني 5/390العءةءشرحال جيء (انقر:5 
 (.3/331(،مغيناحملتاج 5/390(،العءةءشرحال جيء 523-6/522(انقر:الايان 6 
 (.7/170(انقر:احلاوع 7 
(،كفاةةةة641(انقر:التعليقةالك ىطم بداةةكتابالضةةلانإىلهناةةةةكتةةابالعارةةةة ل 8 

 (.10/380النايه 
 (يف ز(  لته(.9 
 (سقطم  ز(.10 
(ملأقةةفعلةةىكةةيماملةةاورعيفاحلةةاوع،ونقةةلكةةيماملةةاوردعهةةذاابةة الر عةةةيفكفاةةةةالنايةةه11 

 10/380.) 
 (.199دنةل (انقر:تتلةاس12 
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يفأرضةةةه ناتةةةةت للةةة ةكةةةة نأود ةةةعالغةةةرابجةةةة ز ً،كنةةة ا واحةةةد مةةةة حاةةةا قليلةةةةة
وعلةةىهةةذا،(1 ألصةةلاملالةةك:وأصةةحهلا،ألرضاملالةةك:أحةةدلا، يةةهوجهةةان؟النابةةت

أمةاإ ا،عنهةاهةامالكهةارغاةةًقلمقةالالنة وع:وهةذاإ املةةُ،(2 يفاملتقةدم ا فيقلعه
هصةةةاحبالشةةة رشةةة ر(3 (علةةةق ولةةة ،األرضالةةةكنهةةةا ي ةةةبالقطةةةع هنةةةاملبعرغةةةِّ

.(4  عليهتس ةةاألرض

ال قةةالالاغةة ع:،مثزرعهةةامالكهةةابغةةريإ نةةه،(5 اةةاليءرعهةةا كرَّ:اسةةتعارأرضةةاًالثةةاين
له لكقالوأتلةلأن(7 (برَّك كلال رجعبعدما،عليهأجر مثلاألرض(6 ب( 

.(9 قلعغراسهدا (8 طلللعري  ب؛ألنهل كانغرأإب ناملعريملةك 

بةةنيا شةةالأ نلةةه يةةهختةةريَّن ةةإ، غةةرأ يهةةاقلةةعدةةا ً(10 سةة ماً:إ اأيةةذأرضةةاًالثالةةث
إالأنيت نلهاملالك،بفساده غرأقلع إنكانعاملاً،ول أيذهبايع اسد،كالعارةة



 

 (.3/331(،مغيناحملتاج 442-4/441(انقر:روضةالطالاني 1 
 (تقدميفالشفحةالسابقة.2 
 (.4/442روضةالطالاني ،والش اباملثات.ع(ط(يفالنسختني ق3 
 (انقر:املرجعالسابق.4 
 (.267حاحل (،خمتارالش404(تكرةباألرض:تقملِّياهاللحرف.انقر:املغمرِّبل 5 
 (.202 تاوعالاغ عل ،والش اباملثات.(يفالنسختني  ب(6 
 .انقر:املرجعالسابق.املثات ز( كرف(،والش اب ت( كر (،ويف(يف7 
 (يف ت( عليه(والش اباملثاتم  ز(.8 
 (.202(انقر: تاوعالاغ عل 9 
(،املغةةربيفترتيةةةب13/75الايةةع.انقةةةر:اةةذةباللغةةةة (السةةَّ مهةة :عةةةرضالسةةلعةعلةةةى10 

 (.239املعربل 
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وأطلةةق،(3 قالةةهالاغةة عيف تاوةةةه،ةتخةةرياملالةةك(2 (بةةل ،جةةاهي ةةي(1 /وإنكةةان، يتخةةرّي
قالجامعهاوهذاأمثل.، نهةقلعيفالايعالفاسد(5  عطةقطأنه(4 يفم ضع

تقىسةمتُ ةإنكةانبئةراً،بئةريفملكةه حفةرهيريفحفر:قالاملت ي:إ اأ نإنسانآلالرابع
 ةإنأراداملالةك،اس نكةانلةهمنعةهمة االسةتقا (6 طعة   ةإنرجةع،جازلهاالستقا منةه

الائةةرباةةدل ةةإنكةةانيف(7 /وإنأرادأنةتللكةةه.الائةةروةغةةرملةةهمةةاالتةةءممةة املؤنةةةجةةازطةةمَّ
ةعانوالشةةة،(9 شةةار  راحلادثةةةكالقِّاآلعلةةىأنّين يناةةَإالو، لةةه لةةةك(8 جرِّعةةنيمةةالكةةاآل
،إنأرادتقرةرهةةا جةةر و،وإال ةةي،كهةةادلاةةدلمتلَّ،عيةةانهةةاكاألانجعلنإ؟كاألعيةةانأمال

 ةةةةةإنكةةةةةةانإ اأراداالسةةةةةتقا أتةةةةةةاجإىلالطةةةةةةرو يفملكةةةةةه لةةةةةةه لةةةةةكواألجةةةةةةر يفمقابلةةةةةةة
وإن،مةة املةةا  ةةيبةةّدمةة شةةرا طالايةةعةسةةتقيهلةةاوإنأرادأيةةذالعةة ضع،(10 سةةتطرا الا

 

 /أ(م نسخة ت(.268/ل4(هناةة 1 
 (.203 تاوعالاغ عل ،والش اباملثات.(أو(يفالنسختني 2 
 (انقر:املرجعالسابق.3 
 .ملأقفعليه(4 
 (يف ز( ةقلع(.5 
 (زمد ةقتضيهاالسيا .6 
 /أ(م نسخة ز(.228/ل3ةة (هنا7 
(،2/576(اآلُجّر:مبداالء والتشدةدأشهر:الطنياملطا والذعةُايفبةةه.انقةةر:الشةةحاح 8 

 (.1/14(،مع ماملشطلحا واأللفاوالفقهية 1/5(،املشااحاملنري 21املغربل 
اروُتسةةّلىالقِّشةةار ،وقِّشةةار الثةة بَقَشَرالث َبقِّشارَ ًالقِّشار م ي  م (9  ،وهيحر ةةةالقشةةَّ

(،حترةةةرألفةةاو1/72(،النقماملسةةتعذب 8/279هي:دقٌّهوتامييُضه.انقر:اذةباللغة 
 (.2/505(،املشااحاملنري 197التنايهل 

تطرا :اسةةةتفعالمةةةة الطَّرةةةةق،واملةةةةرادأنةتخةةةذهطرةقةةةاًلةةةةه.انقةةةر:املغةةةةرب 10  (،2/20(االسةةةم
 (.301املطلععلىألفاواملقنعل 
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أولي تلةةةع يهةةةا،(1 وإنكانةةةتبئةةةرحةةةش،ملةشةةةحأرادأيةةةذاألجةةةر يفمقابلةةةةتةةةركالطةةةمّ
وإنأرادالتقرةةةةةربعةةةة ض، ةةةةإنأرادالطةةةةمأوالتللةةةةك ةةةةاألمركلةةةةاتقةةةةدم(2 ةةةةةبزارملمسةةةةيلا

.(3 احلكمكلال صاحلهع إجرا املا علىسطحهعلىمالوقدمرّ 

أوللحةش،ا املطةرغةريالنا ةذألحةدهميفحفةربئةرملة(4 رب:لة أ نأهةلالةدَّا ام 
إنأردواالتقرةةةربعةة ضو،وكةةذالةة أردواالتللةةك،اةةم لةةكأرادواطلةةهملةكةة  حفةةرو

.(5  علىماتقدميفالثاين

 ةإنملةكة للحةا ريف،رب:ل كانبعضالائةريفيةالملكةهودقيةهيفالةدّالسادأ
احملفةة ريفملةةككةةاحلكميفالائةةرربالةةدّمةة ربحةةق ةةاحلكميف لةةكالقةةدرالةةذعالةةدّ

وإنكانله يهحق احلكميف لكالقةدركةاحلكم يلةالة كةانمجيعةه،الغريبغريإ نه
.(6 ربيفالدّ
كةلٌّ ةإنأ ن،للحةشربعلةىأنأفةركةلمنهلةا يةهبئةراً:ل اتفقصاحااالةدّالسابع

ودورلةةةةاة الائةةةةرراعلةةةةققةةةةدِّ ةةةةإنملةُ،يةةةةرلةةةةهيفاحلفةةةةراآل(7 (اس ن منهلةةةةايفمقابلةةةةة

 

:بفتحاحلا وضلها،يفاألصلالاستان،مثصارةُطلقعلىالكنِّيفوه مكانقضا (احلش1 
احلاجة،وبئراحلشةُطلقعلىاملكانالذعةنءل يهالا لوالغا  .انقر:أدبالكاتبل

 (.1/137(،املشااحاملنري 73(،خمتارالشحاحل 47 
يفامليءاب،واملرادااالقنا أواألنا بالذعةسيلمنه(املرازةب:مجعمرمزاب،وهيلغةغري شيحة2 

 (.470(،مع ملغةالفقها ل 1/135(،الشحاح 1/101مقاةي اللغة املا .انقر:
 (.206-204(انقر:تتلةاسدنةل 3 
ك4  ة،(الدَّرمب:بسك نالرا ،أصلهاملضيقيفاجلاال،وةطلقعلىالاةةابال اسةةععلةةىرأأالسةةِّّ

(،املشةةةااح162(،املغةةربل 1/125وعلةةىالطرةةةةقواملةةديلالضةةةيق.انقةةر:الشةةةحاح 
 (.1/191املنري 

 (.207-206(انقر:تتلةاسدنةل 5 
 (.207(انقر:تتلةاسدنةل 6 
 (كذايفالنسختني،ولعلالش اب إ ن(.7 
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 ةةإنحفةةرا ةةاحلكمكلةةاتقةةدم يلةةالةة ،يةةرولكةةلمنهلةةاأنمينةةعاآل،هلا سةةدوم ضةةع
مةة يةةروإنحفةةرأحةةدلادوناآليةر للحةةا رمنةةعاآل،كدس نرباملشةةرتحفةرايفالةةدّ

(2   كةةةةةلطإنبّينةةةةةا لةةةةةك ةةةةإنملةقةةةةةدرامةةةةةد و،تقةةةةةدم(1 ا كلةةةةطاحلفةةةةروحكةةةةةماحلةةةةةا ر
لكةهيفامل ضةعالةذعةرةةدصةاحاهأنمباشرتىملةكصةاحاهيفم ضةعاحلفةر(3 /منهلا

 ةةإنقةةدرامةةد  كةةل،وتشةةريتلةةكالاقعةةةمسةةتحقةعلةةىا شةة ل،أفةةروهةة صةةحيح
فةرااست جرملكصاحاهيفم ضعهمبنفعةملكصةاحاهيفامل ضةعالةذعةرةةداحللمنه
.(4 واستئ اراملنفعةدملنفعةجا ء، يه

ملة أمة ،أواملتا إىلداره،املعري(5 صطالإ:ل رداملستعريالدابةاملستعار إىلالثام 
 ضةةاعتقاةةلوصةة اا،أوولةةده  رسةةلهاإىلاملرعةةى،وإنسةةللهاإىلزوجتةةه،(6 ضةةلانه

أوةضةل ،ختريبنيأنةضل املستعريوةرجعاملستعريعلىالءوجةأوال لةد،إىلاملالك
.(7 الضلانعليهستقرالءوجةأوال لدوة

علةةىأننشةةف،أوةاةةين يهةةا،إىلرجةةلليغرسةةها:قةةالالاغةة ع:لةة د ةةعأرضةةاًالتاسةةع
 ةإن،للغةارأوالاةاين ةإن عةل الانةا والغةراأ، هة  اسةد،الغراأوالانا ملالةكاألرض

وةتخةةةرّي،إنكانةةةتتةةةنقصبةةةهملةقلةةةعدةةةا ًو،هلةةةاقلعَادلقطةةةعكلةةةّفلةةةةةةةنقصقيلتهُمل

 

 (يف ز( ما(.1 
 (يف ز( لكل(.2 
 م نسخة ت(./ب(268/ل4(هناةة 3 
 (،208-207(انقر:تتلةاسدنةل 4 
(،مع ةةم273(اسسةةطال:أصةةلهاالتيةةين،واملةةرادبةةه:بيةةتا يةةلوحن هةةا.انقةةر:املطلةةعل 5 

 (.1/200املشطلحا واأللفاوالفقهية 
كتةةابالضةةلان(،التعليقةالك ىطم بداةةةة174(إالأنةعلماملعري.انقر:تتلةاسدنةل 6 

 (.2/329(،أسيفاملطالب 617إىلهناةةكتابالعارةة ل 
 (.2/329(،أسيفاملطالب 4/446(انقر:روضةالطالاني 7 
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ويف،بقةةةيإىلأواناحلشةةةاد جةةةر إنكةةةانزرعةةةاًو،مالةةةكاألرضبةةةنيا شةةةالالةةةثيف
.(1 متامها:والثاين،نشفأجر مثلاألرض:أحدلا،قدرهاوجهان

زوجتهحفشةةإ اكانةتةُركاها هللهأن،زوجتهزةنبكاهالريُ:ل استعاردابةالعاشر
.(2  يهوجهان؟مثلها

و يهص ر:،يفااليتيفيفالعارةةلا ش مةشم:يف َالنظر الثالث

مةةةد كةةةذاكهةةةا قةةةالاملالةةةكبةةةلأجرتُأعرمتنيهةةةا،الدابةةةةملالكهةةةا(3 اكةةةب رط:قةةةالاألوىل
 إمةاأنةقةع،أنتك ندقية:احلالةاألوىل،أوهالكة، إماأنتك نالدابةدقية،بكذا
أنةقةعبعةدمضةيمةةد :الضةرباألول،يفبعةدمضةيمةد ملثلهةاأجةةر أوقالةهتيةاال

ونةةةص يلةةةاإ ازر أرضةةةاً،(4  املنشةةة لأنالقةةة لقةةة لالراكةةةبمةةةعميينةةةه،ملثلهةةةاأجةةةر 
،(5 تكهةةةاأنالقةةة لقةةة لاملالةةةكمةةةعميينةةةهرموقةةةالاملالةةةكبةةةلأجَّ،نيهةةةاتوقةةةالملالكهةةةاأعرم

لةةةةةا:وقيةةةةةل،اً ةةةةةرختوقةةةةة لنينقةةةةةيًلةةةةةاأن يه:أصةةةةةحهلا،ولتصةةةةةحاب يهلةةةةةاطرةقةةةةةان
وايتةاره،والةءار  الراكةباملشدَّوالثاينأنّ،(7 تشدةقاملالك:أصحهلا،(6 منش صان

 

 (.4/285(انقر:التهذةب 1 
(الشحيحم املذهبأنله لك،ماملتك زوجتهزةنببنَتالمُلعِّريأوأيَتُهأوحن هةةا، ةةإن2 

ءلةةةهإركةةابضةةراا؛ألنالقةةاهرأناملعةةةريالةسةةلحاةةالضةةراا.انقةةةر:كانةةتكةةذلكمل ةة
 (.5/121(،هناةةاحملتاج 5/142(،الن مال هاج 517-6/516الايان 

 (يف ز( مالك(.3 
 (.4/288(،التهذةب 8/215(،خمتشراملءين 3/250(انقر:األم 4 
 (.5/390(،العءةءشرحال جيء 7/121(،احلاوع 8/229(انقر:خمتشراملءين 5 
 (.5/391(انقر:العءةءشرحال جيء 6 
 (.3/331(،مغيناحملتاج 5/391(،العءةءشرحال جيء 4/288( يهلا.انقر:التهذةب 7 
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أن:النشةنيوقيةل(3 قرةةر تطوالطرةقالثاين،(2 وتاعهصاحبالتنايه(1 الشي أب حامد
،ياسعةار ق لاملالك يحلفعلةىنفة(6 طالق ل (5 /:التفرةعإنقلنا.(4 القّفالايتاره

 ةإ احلةفأيةذأقةلاألمةرة مة ،ال:أحةدلا،ثاا اسجةار وجهةانويفتعرضه يهاس
(9 (سةةتحقهة وعلةةىهةذا فيلةةا،(8 نعةةم:وأظهرلةا،(7 وأجةةر املثةةل،املسةلىالةةذعادعةاه

.ألولكلاه علىااألمرة أقل:أحدها،ثيثةأوجه

عةة الةةةنصىكةةةأو،وهةةة أظهرهةةا:و لثهةةا،املسةةلىالةةةذعةدعيةةهوهةةة بعيةةد:و نيهلةةا
وإنملن جاةةةه،ال اجةةةباملسةةةلىلءمةةةه كةةةرهيفالةةةدع ى(11 /: ةةةإنقلنةةةا،(10 أجةةةر املثةةةل

 

العيمةةة،شةةي طرةقةةةأهةةل(هةة :أ ةةدبةة الةةدبةة أ ةةداسسةةفراةييّن،أبةة حامةةد،األسةةتا ،1 
لقاسةةةمالةةةّداركي،ومةةة اسةة بةةة املةةةرزدن،وأ احل ،متاحةةةريفالفقةةةه،مةةة شةةةي يه:أ العةةرا

عادهللاالشيلرع،وم مؤلفاته:شرحعلىخمتشراملءين،احلس املاوردع،وأ تيميذه:أ 
(،طاقةةةا 17/193ه.انقةةةر:سةةةريأعةةةيمالنةةةاي  406وكتةةةابيفاألصةةة ل،تةةة يفسةةةنة:

 (.4/61الشا عيةالك ىللسااكي 
 .(5/391ال جيء العءةءشرح،(113التنايهل (انقر:2 
 (سقطم  ز(.3 
 (.5/390(انقر:العءةءشرحال جيء 4 
 /أ(م نسخة ت(.269/ل4(هناةة 5 
 (زمد ةقتضيهاالسيا .6 
(،روضةةةةةالطةةةةةالاني5/391(،العءةةةةةءشةةةةرحالةةةة جيء 146-7/145 (انقةةةةر:هناةةةةةةاملطلةةةةب7 

 4/442-434.) 
 (.5/436(،حتفةاحملتاج 2/335(انقر:أسيفاملطالب 8 
 (.5/391العءةءشرحال جيء ،والش اباملثات.ه(االنسختني ةستحقيف(9 
-10/401 (،كفاةةةةةةةالنايةةةةةه5/391(،العءةةةةةةءشةةةةةرحالةةةةة جيء 7/122(انقةةةةةر:احلةةةةةاوع 10 

402.) 
 /ب(م نسخة ز(.228/ل3(هناةة 11 
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املالةكعة اليلةنياملفروضةةعليةهملتةرد(2 لولة نكةَ،(1 كفاه كةراسجةار علةىالقةاهر
(4  د ةةةةعطورمةةةةءالقاضةةةةيإىلأهنةةةةاتةةةةردو ا ةةةةد  لةةةةك؛،(3 اليلةةةةنيعلةةةةىالراكةةةةبوالةةةةءار 

 ةإ احلةفعلةىنفةياسجةار كفةاه،الةءار (6 طو الق لقة لالراكةب:وإنقلنا،(5 الغرم
 يحلةفأنةهأجةرهدألجةر ،علةىاملالةكنيوإننكةلوجاةتاليلة،(7 وانقطعتا ش مة

غلةطوهة قالاسمام:،(8 و يهوجهبعيدأنهةستحقأجر املثل،اليتادعاهاوةستحقها
.(9 أقربول قالةستحقاألقلمنهاكان

األيةةةذ(11  عقيةةةبط(10  عوقةةةط نأجةةةر الضةةةربالثةةةاين:أنةقةةةعقاةةةلمضةةةيمةةةد اةةةا
لةةةفسةةةقطتدعةةة ىح ةةةإ ا، ةةةالق لقةةة لالراكةةةبوالةةةءار مةةةعميينةةةهعلةةةىنفةةةياسجةةةار 

إننكةةةلحلةةةفاملالةةةكواسةةةتحقاألجةةةر احمللةةة فو،ملالةةةكدألجةةةر ورد العةةةنيعليةةةها
.(12 وانتفعمدعياسعار دلعنيإىلانقضا املد ،عليها

 

 (.7/147(انقر:هناةةاملطلب 1 
(،حترةةةر5/117(النك ليفاليلنيه االمتنا منها.انقر:النهاةةيفغرةباحلدةثواألثر 2 

 (.11/678(،لسانالعرب 335ألفاوالتنايهل 
 (.3/331احملتاج (،مغين5/391(انقر:العءةءشرحال جيء 3 
 (يف ز( وقع(.4 
 (.148-7/147(انقر:هناةةاملطلب 5 
 (يف ت( أو(،والش اباملثاتم  ز(.6 
 (.392-5/391(،العءةءشرحال جيء 4/289(،التهذةب 7/148(هناةةاملطلب 7 
 (.5/392 (،العءةءشرحال جيء6/532(،الايان 7/122(انقر:احلاوع 8 
 (.7/148(انقر:هناةةاملطلب 9 
 (يف ت( د ع(،الش اباملثاتم  ز(.10 
 (يف ز( عقب(.11 
 (.3/332(،مغيناحملتاج 5/392(،العءةءشرحال جيء 7/149(انقر:هناةةاملطلب 12 
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 ةةةةةإنتلفةةةةةتقاةةةةةلمضةةةةةيمةةةةةد ملثلهةةةةةاأجةةةةةر ،احلالةةةةةةالثانيةةةةةة:أنتكةةةةة نالدابةةةةةةهالكةةةةةة
كةانبعةدمضةيمةد ملثلهةاأجةر (3  إنط ،(2 واملالكةنكرها،ةقّردلقيلة(1 (لراكب ا 

(4 طمينعةةه :علةةىا ةةيفاملتقةةدميفأّنايةةتيفاجلهةةةهةةلمينةةعاأليةةذ؟إنقلنةةااناةةيف
،(5 جةةر الطرةقةةانيفاحلالةةةاألوىلو ةةيل القةة لق لةةهيفاأل،سةةقطتالقيلةةةبةةرداملالةةك

إنكانةتو،(7 القيلةأوأقلأيذهابغريميةنياألجر مثلكانت(6 ط إن ،ال:إنقلناو
.(8 ويفاملشد يفالءا دا يفاملتقدم،قدرالقيلةبغريمينيأكثرأيذ

وةقةةةة لاملالةةةةكبةةةةل،أنةقةةةة لالقةةةةابضأعةةةةرتينهةةةةذهالدابةةةةةأواألرض:الشةةةة ر الثانيةةةةة
وإن،(9 يةتيفي إنملمتضمد ملثلهاأجر اسةرتداملالةكالعةنيوالمعةيفل،غشاتنيها

 ةإنكانةتدقيةةنقةل،اتلفةة(10 /أو،لعةنيدقيةة إماأنتك نا،ملثلهاأجر مضتمد 
،(1 القطةةةةعبةةةةذلك:أحةةةةدها،ولتصةةةةحابطةةةةر ،(12 أنالقةةةة لقةةةة لالقةةةةابض(11 املةةةءين

 

 (.533-6/532 ،والش اباملثات.انقر:الايان(ملالك(يفالنسختني  ا1 
 (.4/444(،روضةالطالاني 533-6/532( تلءمهالقيلةلللالك.انقر:الايان 2 
 (يف ز( وإن(.3 
 (يف ز( مينع(.4 
 .(62-61انقر:النصاحملققل (5 
 (يف ز( وإن(.6 
 (.4/444(،روضةالطالاني 4/289(انقر:التهذةب 7 
 (.3/332غيناحملتاج (انطر:املراجعالسابقة،وم8 
 (.5/392(،العءةءشرجال جيء 6/535(،الايان 216(انقر:تتلةاسدنةل 9 
 /ب(م نسخة ت(.269/ل4(هناةة 10 
(أبةةة إبةةةراهيمإ اعيةةةلبةةة أةةةعبةةة إ اعيةةةلاملةةةءيناملشةةةرع،إمةةةام قيةةةٌهدتهةةةد،مةةة شةةةي يه:11 

تيميةةذه:ابةة ُيءميةةة،والطحةةاوع،ومةة مؤلفاتةةه:املختشةةر،الشةةا عي،ونعةةيمبةة  ةةاد،ومةة 
اكي 264واجلةةةامعالكاةةةةري،تةةةة يفسةةةةنة: (،2/93ه.انقةةةر:طاقةةةةا الشةةةةا عيةالكةةةة ىللسةةةةا

 (.1/58طاقا الشا عيةالب قاضيُشهاة 
 (.8/215(انقر:خمتشراملءين 12 
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وه األظهةرأناحلكةمكلةايفالشة ر :والثالث،القطع نالق لق لاملالك:و نيهلا
 ي عةةل، بةةنيالدابةةةواألرضيفطرةةةقوةفةةرَّ،(3  يكةة ن يةةهقةة النيفطرةةةق،(2 األوىل

القة لقة لاملالةكثاةتلةهبةدل:وحيةثقلنةا،الق لق لالقابضيفالدابةدوناألرض
 املالةةكمةةعأجةةر ، ةةإنكةةانبعةةدمضةةيمةةد ملثلهةةاأجةةر ،ةوإنكانةةتهالكةة،(4 املنةةا ع

لطةر الةثيفمةا فةيثاة  األجةر ا،والقابضةقّردألجر وةنكرالقيلةة،املثلوالقيلة
ايةتيفاجلهةةمينةعاأليةذحلةف:ا قةالالاغة ع:إنقلنةأماالقيلةو،(5 ل كانتدقية

تضةل ةة م:أوقلنةا،العارةةةتضةل ضةلانالغشةب: إنقلنا،المينع:إنقلناو،وأيذ
،إنكانتقيلتهةاةة مالتلةفأقةلو،أيذهابيميني،تهاحينئذأكثروكانتقيل،التلف
واملتةة يعلةىا ةةيفيفايةةتيف،جةةهاسمةاموملررّ.(7 ألةفويتيةةذ(6  مد طالةةء فةي
،قةل يهةانال:يلتةهةة مالتلةفأقةلبلقةالاسمةام يلةاإ اكانةتق،الحتادالعني؛اجلهة

ويةرّجاملتة يا ةةيف.(8 والقيةاأتشةدةقاملالةك،جعلةىالطةر الةثيفوةناغةيأنرةرّ
وإنكةةانااةةيكقاةةلمضةةيمةةد ملثلهةةا،(9 يفالةةءمد علةةىقيلةةةةةة مالتلةةفعلةةىالطةةر 

مةةة ايةةةتيفاجلهةةةةمانعةةةاًجعلنةةةاقيةةةاأقةةة لالاغةةة عأنةقةةةالإن:قةةةالالرا عةةةي،أجةةةر 

   = 

 (.7/153(أع:مبانقلهاملءين.انقر:هناةةاملطلب 1 
 .(64-61انقر:النصاحملققل (2 
(وه الطرةقالشةةحيح،والشةةحيحمةة القةة لني يةةهأنالقةة لقةة لاملالةةكبيلينةةه،كلةةاتقةةدميف3 

 (.3/332(.انقر:مغيناحملتاج 21الش ر األوىليفصفحة 
 (.393-5/392(،العءةءشرحال جيء 6/535(،الايان 4/290(انقر:التهذةب 4 
 (.4/444(،روضةالطالاني 6/535(،الايان 7/153:هناةةاملطلب (انقر5 
 (يف ت( الءا د(،والش اباملثاتم  ز(.6 
 (.4/290(انقر:التهذةب 7 
 (.7/153(انقر:هناةةاملطلب 8 
 (.218(انقر:تتلةاسدنةل 9 



 كتاب العارية          اجلواهر البحرية

68

ج لةةكعلةةىمةةاقالةةهاسمةةامأنالرةةرّةوقضةةي،إالأيةةذهمةة غةةريميةةنيو،لةةفحاأليةةذ
.(2 وجءماملت يبلءومالقيلة.(1 ا يف

ةرةةدإسةقات،مةد كةذارتنيهةاأجَّ:أنةقة لراكةبالدابةة، األوىلك:عالش ر الثالثة
كهةةاأعرتُ:وةقةة لاملالةةك،ا املنفعةةةيفواسةةت،واسةةتحقا إمسةةاكها،الضةةلانعنةةدالتلةةف

 املالةك ةإنكانةتالدابةةدقيةةصةدّ،ونفةياسةتحقا املنفعةة،بهإثاا الضةلانةاتغي
،(4  إننكةلحلةفالراكةبواسةتحقاملنفعةة،اسرتدها(3  طحلف إ ا،نفياسجار يف

(5 طو يةةةه مثإنكانةةةتمضةةةتمةةةد ملثلهةةةاأجةةةر  الراكةةةبةقةةةردألجةةةر واملالةةةكةنكرهةةةا
ليةةدا و(6 ى/والرا عةةييفالةةدعاوى يلةةاإ اادعةة،وقةةدحكةةىالغةةءاي،ا ةةيفاملعةةروف

إنو،والقيةةاأديئهلةةاهنةةا،(7  لةةهمنهلةةاأنكرهةةااملالةةكوجهةةني ةةيل القةة لقاسجةةار و
 املالةكثلهةاأجةر  املةذهبأناملشةدّملقاةلمضةيمةد (8  تكانةطكانتهالكةة ةإن

وإنكةانبعةدمضةيمةد ، الراكةباملشةدّ:وقيةل،(9  إنحلفاستحقالقيلة،بيلينه
،والراكةةبةقةةردألجةةر وةنكةةرالقيلةةة، املالةةكةةةدعيالقيلةةةوةنكةةراألجةةر ،ملثلهةةاأجةةر 
المينةع:وإنقلنةا،حلفاملالكوأيةذالقيلةة،األيذ(10 /ايتيفاجلهةمينع: إنقلنا

 

 (.5/393(انقر:العءةءشرحال جيء 1 
 (.217ةل (انقر:تتلةاسدن2 
 (.4/445(زمد ةقتضيهاالسيا ،والةستقيماملعيفبدوهنا.انقر:روضةالطالاني 3 
 (.4/445(،روضةالطالاني 5/394(،العءةءشرحال جيء 151-7/150(انقر:هناةةاملطلب 4 
 (يف ز(  يه(.5 
 /أ(م نسخة ت(.270/ل4(هناةة 6 
 (.13/176(،العءةءشرحال جيء 7/412 (انقر:ال سيط7 
 (يف ز( كان(.8 
 (.5/394(،العءةءشرحال جيء 215(،تتلةاسدنةل 7/151(انقر:هناةةاملطلب 9 
 /أ(م نسخة ز(.229/ل3(هناةة 10 
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،يةةذهابةةيميةةنيأةأقةةلأوكانةةتالقيلةة، ةةإنكانةةتالقيلةةةواألجةةر سةة ا ،وهةة األصةةح
.(1 إالبيلنيكثرمليتيذالءمد علىاألجر وإنكانتأ

 ةةإنكانةةتالعةةنيدقيةةةومل،وقةةالالقةةابضأجةةرتين،:لةة قةةالاملالةةكغشةةاتهامةةينالرابعةةة
إنو،(2  ةةإنحلةةفاسةةرتدالعةةني،ياسجةةار  املالةةكيفنفةةمتةةضمةةد ملثلهةةاأجةةر صةةدّ

،(3 ميةةنيغةةريوالقةةابضةقةةردملسةلىب،مضةتمةةد ملثلهةاأجةةر  املالةةكةةدعيأجةةر املثةل
وال ةي :قةالالاغة ع،(5 علةىالشةحيح ي يذهدلثل ،(4 اتقدمواحلكميفالءا دكل

وتلةف،إنكةانااليةتيفبعةدمضةيمةد ملثلهةاأجةر و.(6 هنايةيفايةتيفاجلهةة
ةنكةةروالقةةابضةقةةردملسةةلىو، املالةةكةةةدعيأجةةر املثةةلوالقيلةةة،العةةنييفةةةدالقةةابض

.(7 أيذماأنكرهدليلنيعلىالشحيحوميني،بغري لللالكأيذماأقربه،القيلة

ابضقةدانتفةع ةإنكةانالقة،وةق لالقابضبةلأودعتةين،غشاتيناملالك:أنةق لا امسة
القةة ل:و نيهلةةا،(9 إال ةةالق لقةة لاملالةةكعلةةىالشةةحيحبيلينةةهو،(8 صةةااًااةةا قةةدصةةارغ

 

 (.2/335(،أسيفاملطالب 5/394(،العءةءشرحال جيء 4/290(انقر:التهذةب 1 
 (.6/536(،الايان 4/290(،التهذةب 218تتلةاسدنةل (انقر:2 
(قةةالالنةةة وع: ةةةإناسةةت م،أوكانةةةتأجةةةر املثةةةلأقةةل،أيةةةذبةةةيميةةني.انقةةةر:روضةةةةالطةةةالاني3 

 4/444.) 
(،العءةةةءشةةرح4/290( إنةةهةُؤيةةذقةةدراملسةةلىبةةيميةةني،والةةءمد دليلةةني.انقةةر:التهةةذةب 4 

 (.2/335أسيفاملطالب (،5/393ال جيء 
 (انقر:املراجعالسابقة.5 
 (.4/290(انقر:التهذةب 6 
 (.4/445(،روضةالطالاني 5/393(،العءةءشرحال جيء 291-4/290(انقر:التهذةب 7 
 (.219(انقر:تتلةاسدنةل 8 
 (.3/333(،مغيناحملتاج 394-5/393 (،العءةءشرحال جيء4/219(انقر:التهذةب 9 
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،(2 جاألولمةة عنةةدهو كةةرأنةةهيةةرّ،إىلاألصةةحابمطلقةةاً(1 ونسةةاهااةةروع،قةة لالقةةابض
 قةال،(4 ودةعةةًهمنةهلة قةالأيذتةُ:قةال(3 أدحنيفةةونقةلالةرومينأنّ،ونقلغريهال جهني

،ً قةالاملالةكبةلغشةاا،عةهيودةعةةد ولة قةال،(5  ةالق لقة لاملقةّرلةه،الكبلغشااًامل
وقةةةال،قةةةالالقةةة لقةةة لاملقةةةّر يهلةةةا لةةة أصةةةحابنامةةة يالفةةةهو:قةةةال،رّ ةةةالق لقةةة لاملقةةة

 حلةفأيةذ،القة لقة لاملالةك:إ اقلنةاو.(6 نيفةةاملذهبماقالأبة حعندعأنّ:القّفال
.(7 أجر املثلإنمضتمد ملثلهاأجر و،القيلةإنبيعتالعني





 

 قيةةه،مةة شةةي يه:أ (هةة :أبةة سةةعدالةةدبةة أ ةةدبةة أ ة سةةفااةةروع1  عاصةةم،قةةاض 
بكرالشامي،وم تيميذه:ملكدادب عليبةة أ علةةروالعلركةةي،العاادع،والقاضيأ 

يسري.انقر:طاقا وم مؤلفاته:اسشرافعلىغ امضاحلك ما ،ت يفقالا لسلا ةب
-1/291(،طاقةةةةا الشةةةةا عيةالبةةةة قاضةةةةيشةةةةهاة 5/365الشةةةةا عيةالكةةةة ىللسةةةةاكي 

 (.2/292(،طاقا الشا عيةل سن ع 292
 (.398(انقر:اسشرافعلىغ امضاحلك ما ل 2 
دتهةةد،(ه :اسمامأب حنيفة،النعلانب  بةةتبةة ُزوطةةى،الكةة يف،إمةةاٌماتبعةةيٌّحةةا ٌ  قيةةه3ٌ 

وأحداأل لةاألربعة،مةة شةةي يه:عطةةا بةة أ ردح،والشةةع ،ومةة تيميةةذه:القاضةةيأ 
(،15ه.انقر:أياارأ حنيفةةةل 150ة سف،والدب احلس الشيااين،ت يفسنة:

 (،6/390(،سريأعيمالناي  5/405و يا األعيان 
ودعتزةداًماالد عُتهإليهليك نعندهودةعة،ومجعهاودا ع.(ال دةعةلغًة:م َودَ إ اترك،وأ4 

هأومةة ةقةة ممقامةةهعنةةد يةةرليحفقةةه.انقةةر:مقةةاةي  ةضةةعهمالِّكةةُ واصةةطيحاً:اسةةُمملةةال 
 (.6/343(،الن مال هاج 2/653(،املشااحاملنري 6/96اللغة 

شةةةةةرحغةةةةةرراألحكةةةةةام(،درراحلكةةةةةام3/304شةةةةةرحخمتشةةةةةرالطحةةةةةاوعلل شةةةةةال (انقةةةةةر:5 
 2/366) 

 (.8/175(انقر:حبراملذهب 6 
 (.3/333(،مغيناحملتاج 394-5/393(،العءةءشرحال جيء 4/291(انقر:التهذةب 7 
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:فرو 
 قةةدروىالرا عةةي،رجةة  املعةةريوقاةةلالعلةةمبةةه(1 /:إ ااسةةتعللاملعةةرياملعةةاربعةةداألول

الأنةةهالةلءمةةهأجةةر  حالطعةةاملةة ماةةيأن،ونقةةليفكتةةابالقسةةموالنشةة ز،(2 عةة القفةةّ
، فيوجة بالضةلانطرةقةان،بعدالرج  وقالالعلم،رجعع إدحته  كلهاملااحله

،(3 كلةةةايفانعةةةءالال كيةةةلقاةةةلالعلةةةم،عةةة الشةةةي أ الةةةدأنةةةهعلةةةىقةةة لني:أحةةةدلا
،إليةةهميةةلاسمةةامو،وهةة القيةةاأ،القطةةعب جةة بالضةةلان(5 عةة الشةةيدالين:(4 الثةةاين

.(6 والقياأديئهلاهنا

 ةإناحتةاجإىلمؤنةة،وإنملةطلاهاملعري،:إ اما املستعريوجبعلىوارثهالردالثاين
ولةةة ملةقةةةدرعلةةةىالةةةردحةةةىتهلكةةةت، ةةةإنملتكةةة تركةةةةملةلةةةءمال رثةةةة، هةةةييفالرتكةةةة

 ّوكةذلكلة جةُ،ولءمةهأجراةا،ر ضةلنهاول ملةردهامةعالقةد،ضلنهايفتركةاملستعري
.(7 بردهاأنةاادرال ياملستعريةلءم

أهةلالسة ادمة املعاوضةا يفمنةا عالةدوابعةاد ضةي:مةاجةر بةه:قةالالقاثالثال
يةةربقرتةهليحةةرفعليهةةاة مةةا ي مةةاًوةعطيةةهاآل،قرتةةهليحةةرفعليهةاة مةةاً نةةد عهةةذاب

 

 /ب(،م نسخة ت(.270/ل4(هناةة 1 
 (.3/333(مغيناحملتاج 5/394(وه املذهب.انقر:العءةءشرحال جيء 2 
 (.8/378(انقر:العءةءشرحال جيء 3 
 (أعالطرةقالثاين.4 
(أب بكرالدب داودب الداملةةروزعا رسةةاين،املعةةروفدلشةةيداليننسةةاةإىلبيةةعالعطةةر،5 

بكةةرالقفةةال،ومةة مؤلفاتةةه:،مةة شةةي يه:أ ىلجةةده، قيةةهاةةدفوةعرفدلداودعنساةإ
شرحملختشراملءين،وشرحعلى ةةرو ابةة احلةةداد.انقةةر:طاقةةا الشةةا عيةالكةة ىللسةةاكي

 (.1/214(،طاقا الشا عيةالب قاضيشهاة 4/148 
 (.3/236(،أسيفاملطالب 8/378(وه املذهب.انقر:العءةءشرحال جيء 6 
(،الةةن مال هةةاج4/446(،روضةةةالطةةالاني 9/11(،حبراملذهب 7/131 (انقر:احلاوع7 

 5/153.) 
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كاسجةةةةار ضةةةةل  يهةةةةااملنةةةةا عدوناألعيةةةةانإالبتفةةةةرةطةُسةةةةد الةةةةيتمةةةة املعاوضةةةةا الفا
.(1 الفاسد 

قالالاغة ع، تلف يه راً(3 (أوقد ير   ا ،(2   ضعهيفتن را:استعارحليًّالرابع
سة ا  علةه،واملستعريطرةةقيفالضةلان،(4 يف تاوةه:إنكانامل قدعاملا نه يهضلنه

أو، ةةإنأوقةةددونإ ناملسةةتعريضةةل أةضةةاً،بةةهإنكةةانجةةاهيًو،إب ناملسةةتعريأوال
وإنكةةةانجةةةاهيًضةةةل ،مل قةةةدوالشةةةي علةةةىا،إب نةةةه ةةةإنكةةةاناملسةةةتعريعاملةةةاضةةةل 

وأتلةةلأنةكةة نكالطعةةاماملغشةة ب،ولةة وضةةعهيفتنةة رغةةريهبغةةريإ نةةهضةةل ،امل قةةد
إنوضةعهإب نةهو،ةكة نعاملةا قةرارالضةلانعليةهإالأنوالشي علىامل قد،املستعري

.(5  ه كلال وضعهيفتن رنفسه

وررجةهاً ز؛ألنةهالميكة إالدعلةهطينةطةعار الرتابللانةا ال:قالالاغ ع:إا ام 
للانا ول أعارهاآل،هيئته ع الميك نءعهسليلامل ةءوإن إنكانلاناً،جّرأواللِبِّ
أيةذهوالةغةرمأر النقشةان؛ألنةهقضةهونوإ ابيفلللعةري،مكّ نءعهعلىهيئتهجازأ

، إنبيف لللعريالرجة  ،صح(6 ه/لياينعليل حاًوأراًّول استعار جُ،أيذمالنفسه

 

 (.2/604(انقر: تاوعاب الشيح 1 
(،املع ةةةم1/77(،املشةةةااحاملنةةةري 2/602(التنةةة ر:الفةةةرنالةةةذعُراةةةء يةةةه.انقةةةرالشةةةحاح 2 

(.1/89ال سيط 
 (.198: تاوعالاغ عل الش اب   وقد(.انقرلعل(كذايفالنسختني،و3 
الضلانلغًة:مشدرضلنتالشي ضلا ًأع:كفلتبه،ويتيتمبعيفااللتءامأةضاً.(4 

لةةِّ لِّ دِّالمُلَحشةةَّ ىالمَعقةةم اَوَعلةةَ نةمهةةَ لٌّمِّ كةةُ يتِّ ِّاآلم نيم َوالمعةةَ َدنِّ الةةدَّةم َِّوالماةةَ ءَامِّ ُقَعلةةَىالمتةةِّ رمًعاةُطملةةَ .َذلِّكََوشةةَ
 (.5/240(،حتفةاحملتاج 3/183(،اذةباأل ا واللغا  6/2155انقر:الشحاح 

 (.199-198(انقر: تاوعالاغ عل 5 
 /أ(م نسخة ت(.271/ل4(هناةة 6 
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لةة اسةةتعار(1 ،طأمةةا مثإنملميكنةةهإيراجةةهإالبةةنقضالانةةا ضةةل املعةةريأر النقشةةان
راً  إنةةهالةاةةينعليةةهإالأنةكةة ناملسةةتعريأوجةةداراً،تةةاًلياةةينيفاألرضبي؛ويشةةااً، جةةُ

ولة انةتقص، إناملعريةضل النقشانض،م  ال نفسهوانتقشتدلنقأديلشيئاً
مةةةةةة  ال املعةةةةةةريشةةةةةةي بةةةةةةذلكالةضةةةةةةلنهاملسةةةةةةتعري؛ألنالعارةةةةةةةةالةضةةةةةةل نقشةةةةةةها

.(3 امل  ون يه(2 /دالستعلال

 

 

 (يف ز( وأما(.1 
 /ب(م نسخة ز(.229/ل3(هناةة 2 
 (.205-204(انقر: تاوعالاغ عل 3 
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 الغصب (1)كتاب
 يةةةديل يةةةه.(2 لشةةةي ظللةةاًاوايتلةةف يةةةهأهةةةلاللغةةة قةةةالاجلةةة هرع:هةة أيةةةذ

توإنايتشةةةة،والميتنةةةعأنةسةةةةلىغشةةةااً،(3 ايةةةةتيأأو،أوااربةةةة،املةةة ي  بسةةةةرقة
الايةةعوةةديل يةهمةةالةهاسةمُإنمشِّوصةر اً،يةةركلةاةسةلىبيةةعأحةدالنقةدة دآل،مسةد

وأتلةةةةلأنرةةةةرجمنةةةةهاملقاةةةة ضدلعقةةةةد،ورةةةةرجمنةةةةهاملسةةةةتعارواملسةةةةتام،(4 لةةةةي مبةةةةال
وأتلةلأنالرةرج؛ألنالقلةموضةعالشةي ،والةؤيةذبقلةم،الفاسد؛ألنهأيذإب ن

بغلاةة:الغشبأيذالشةي جهةراً(5 وقالاب  ارأ،وهذهاليدكذلك،يفغريم ضعه
يفصةةةحرا ةسةةةةلىمكةةةابر ًإنأيةةةذهو، هةةة سةةةرقةسةةةراًّ(6 إنأيةةةذهمةةة حةةةرز ةةة،وقةةة  

 

مشدركَتَبمبعيفاجللعوالضم.(الكتابلغًة:1 
واصطيحاً:اسمجلللةخمتشةم العلممشةةتللةعلةةىأبةة ابو شةة لغالاةةاً.انقةةر:مقةةاةي اللغةةة

 (.1/114(،مغيناحملتاج 4/111(،اذةباأل ا واللغا  5/158 
 (.1/194(انقر:الشحاح 2 
واملخَتلِّ اصطيحاًه :م يتيذاملالم غريغلاة(االيتيأ:استيبالشي وايتطا ه.3 

كفاةة(3/923(،الشحاح 2/208انقر:مقاةي اللغة وةعمتلدااربمعمعاةنةاملالك.
 .(5/484(،مغيناحملتاج 17/350النايه 

(انقر:املطلبالعايطم العارةةةةإىلالاةةاباألوليفأركةةانالضةةلانمةة كتةةابالغشةةب ل4 
 309-310.) 

(هةة :أبةة احلسةةني،أ ةةدبةة  ةةارأبةة زكةةرمبةة الةةدبةة حايةةبالقةةءوةين،املعةةروفدلةةرازع،5 
بكةةرشةةي يه:سةةعيدبةة الةةدالقطةةان،وأ املةةالكي،اللغةة ع،صةةاحباجمللةةليفاللغةةة،مةة 

منشةة رالةةدبةة عيسةةى،ومةة سةةهلبةة زةةةرك،وأ السةةينالةةدةن رع،ومةة تيميةةذه:أ بةة 
ه.انقةةر:اترةةة اسسةةيمللةةذه 395مؤلفاتةةه:مقةةاةي اللغةةة،وحليةةةالفقهةةا ،تةة يفسةةنة:

 (.2/215(،التدوة يفأياارقءوة  17/103(،سريأعيمالناي  8/746 
(احلِّرمزم أحرزالشي ،إ ااحتاتيفحفقه،وه :امل ضعاحلشني.6 

(،3/873ف  يهاملالعةةادً ،ورتلةةفديةةتيفالشةةي المُلحةةرز.انقةةر:الشةةحاح واصطيحاً:ماأُ
(.178(،مع ملغةالفقها ل 2/14(،النقماملستعمذب 2/38مقاةي اللغة 
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عليةةةه ةةةياًنةةةإنأيةةةذهمةةة شةةةي كةةةانمؤمتو، ةةةيخمتلسةةةاًوإنأيةةةذهاسةةةتيي ً،ااربةةةة
هةة أيةةذمةةال: قةةالبعضةةهموايتلفةةتعاةةارا األصةةحابيفتفسةةريهشةةرعاً،(1 ييانةةة

وقةةالالقاضةةي:هةة االسةةتيي .(2 الغةةريأواالسةةتيي علةةىمةةالالغةةريعلةةىجهةةةالتعةةدع
الحاجةةإىل:وايتارهةااسمةاموقةال،أعةممة األوىليوهة،(3 علىمةالالغةريبغةريحةق

لغةريهظةا ًدًكلةاإ الةا ثة ،وةثاتالغشبوحكلهم غةريعةدوان،التقييددلعدوان
لةريدهعلةةى(5 ورةرجمنةهمةاإ اأيةةذمةالمسةلممة ةةةدحةر .(4 أنةهثة بنفسةهانتهةةى

نتةةء وديةة لاملةةالاملغشةة بالةةذعةُ،والةضةةلنه(6 صةةاحاه إنةةه ةة ز لةةكعلةةىالةةنص
جةةةة ز هملةضةةةةلنهوإالإنم،مةةةة الغاصةةةةبعلةةةةىالةةةة جهنياآلتيةةةةنييفجةةةة ازانتءاعةةةةهلربةةةه
دلشةةرا ض قاةةحةةىتامل،كه هةة مغشة بسةةِّكةةلمضةل نعلةةىمُم:وقةةالبعضةةهم،ضةلنه

مواملةةرا  يهلةةاوهةةذهالعاةةار أعةة، املةة دَ(8 /واملرهةة ناللةةذانتعةةدى،(7  واملةة دَ،اسةةدالف
والشةةة راملةةةذك ر الثابةةةت يهةةةاحكةةةم،األوىل(9 طوأشةةةهرلا قةةةالالرا عةةةي:،مةةة األولتةةةني

 

 (.9/19(،حبراملذهب 146-145(انقر:حليةالفقها الب  ارأل 1 
 (.5/396(انقر:العءةءشرحال جيء 2 
 :املرجعالسابق.(انقر3 
(،املطلبالعايطم العارةةإىلالااباألوليفأركانالضلان7/169(انقر:هناةةاملطلب 4 

 (.312م كتابالغشب ل 
(احلةةةةر :هةةةة الكةةةةا رالةةةةذعلةةةةي بينةةةةهوبةةةةنياملسةةةةللنيعهةةةةدوال مةةةةة.انقةةةةر:املشةةةةااحاملنةةةةري5 

 (.95الفها ل (،مع ملغة73(،القام أاحمليطل 1/127 
ينشةةاًّ؛ألنةةهمر ةة  القةةدر6  (الةةنص:هةة القةة لاملنشةة لعليةةهيفكتةةباسمةةامالشةةا عي،و ةةُ

(،املةةديل106-1/105بتنشيصاسمامعليه،وةُقابلهالق لاملخرّج.انقةةر:مغةةيناحملتةةاج 
 (.478-477إىلمذهباسمامالشا عيألكرمالق ا يل 

 الشي المُل د  ال دةعة(.(املرادهنا7 
 /أ(م نسخة ت(.271/ل4(هناةة 8 
 (يف ز( وأشهرها(.9 
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الغشةةةةبمنةةةةعاسنسةةةةانمةةةة ملكةةةةه:والةةةةرومين،وقةةةةالاملةةةةاوردع،(1 تةةةةهقالغشةةةةبالحقي
بةةةةهوملةتعلةةةةق، ةةةةإنمنةةةةعوملةتشةةةةرفكةةةةانمعتةةةةدمً،والتشةةةةرف يةةةةهمةةةة غةةةةرياسةةةةتحقا 

(2 طس إنمجةةعبينهلةةةاو،وملةتعلةةقبةةهضةةلانعكةةانتعةةدمًإنتشةةرفوملمينةةو،ضةةلان
وهةةةةذهالعاةةةةارا كلهةةةةا،(3 والةقةةةةفعلةةةةىنقلةةةةهمةةةة م ضةةةةعه،الغشةةةةبولءمةةةةهالضةةةةلان

 ةإنالغشةبة جةد،والامللةك،والالضةلان،الغشبالةشرتت يهاملةال إنّ،مدي لة
،يفالكلةةةةةب ،ويفاملنةةةةةا ع،ال احةةةةةد مةةةةة احلنطةةةةةةواحلاةةةةةة،(5 وجلةةةةةدامليتةةةةةة،(4 جنيرموالسةةةةةِّ

أواسةةةتحق،واجللةةة أ يةةةه(6 طمةةة ا  أو،أوردت،واحلقةةة  كإقامةةةةمةةة قعةةةدمبسةةة د
والغاصةبمة الغاصةب إنةهمل،جةر ياصةةأومدرسةةوتةردعلةىاأل،سكيفبيتبردت

ومةاإ ا،الةت قةفعلةىالتشةرفوالغشةب،ومامنعاملالةك،(7 مينعالغاصبم ملكه
 ةةإنالتشةةرفيفملةةكالغةةري،لي صةةلهإىلبيتةةهبغةةريإ نسةةّيده؛سةةاااًإنسةةان عاةةدُيعطةةِّأُ

وقةدقةالالقاضةيأنةهةكة نغاصةاالةه؛ألنةهلة اسةتعاره،وجدوملمينعهم التشرف يه
إالأنةقةةالأنةةهمنةةعسةةّيدهمنةةهيف،ومةةاضةةل دلعارةةةةضةةل دلغشةةب،لةةذلكضةةلنه

ةةةةرىطاعةةةةغةةةريسةةةّيده تاوةةةةه:إنكةةةانأع ليةةةاًّوقةةةالالاغةةة عيف،زمةةة سةةةريهإىلمنءلةةةه
لكة قةاللةهالةذعاسةتعلله،إنكةانميةءاًو،وإال ةي،ضةل اجاة يلايتمرهأوصغرياًو
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الةةةءوجبعةةةثعاةةةدزوجتةةةهيفشةةةغلدونلةةة أنّ:قةةةال،أيناسةةةت جرتكمةةة سةةةّيدكضةةةل 
ضةةةةل بكةةةةلحةةةةال؛ألنعاةةةةداملةةةةرأ قةةةةدةةةةةرىطاعةةةةةزوجهةةةةاواجاةةةةة هةةةة (1 إ هنةةةةا ةةةة بق

،ول أرسلعادهيفشغل استقالهظةامل ضةربه ة بق:قال،كاألع لييفحقاألجن 
بعةةهوقةةالاملتةة يوات.(2 إال ةةيو،وملةهتةةدإىلبيةةتسةةّيدهضةةلنه ةةإنهةةربمنةةه ضةةلَّ

االحةرتازعة أيةذوقشةدبق لةهعةدوا ً،(3 الن وع:ه االستيي علىحقالغريعةدوا ً
وأيةةةرج،(4 واملغشةة بمةةة الغاصةةبلشةةاحاهيفأحةةةدالةة جهني،مةةالالكفةةاردالغتنةةةام

والغشةةةةةةبسةةةةةابضةةةةةةلانيف.(5 وااليةةةةةتيأ،دالسةةةةةتيي األيةةةةةذعلةةةةةةىوجةةةةةهالسةةةةةةرقة
وحينئةةةذ إمةةةاأنةاقةةةى،الإمةةةاأنةتلةةةفيفةةةةدالغاصةةةبأو(6 /واملغشةةة ب،املغشةةة ب

يفالضةةلانعنةةةد:دبةةنيأحةةدلايف  عةةل قةةهالكتةةةاب،أوةطةةرأعليةةهمةةةاةغةةريه،حبالةةه
.(7 يفالط ارئوأحكامها:والثاين،التلف
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 :الباب األول
،ومةةاةضةةل ،للضةةلان(1 /امل جةةب:يفالضةةلانعنةةدالتلةةفوالنقةةر يةةهيفثيثةةةأمةة ر

.(3 الغءايأركا ً(2 (و ى وماةضل به

الةةةركن األول ولةةةةي م ،ب:امل جةةةةِّ تةةةةيفبةةةةلاس،يفالغشةةةةببالضةةةةلانمنحشةةةةراًجةةةةِّ
،الاغةةا إالعلةةىو،وإنحةةرمعليهلةةا،ديفمةةالسةةّيدهوالعاةة،إالعلةةىاحلةةر ،م جةبلةةه

 إنةهمب ةردهة جةباشةتغالالذمةة،تةيفأقة ىمنةهبةلاس،قة لواملرتدة إ احةارب ايف
وإمنةةاة جةةبدي لةةهيف،هدِّوأمةةاإثاةةا اليةةدبغةةرياسةةتحقا  ةةية جاةةهمب ةةرَّ،دلضةةلان

وكةةل،(4 مبعةةيفأنةةهإ اتلةةفقاةةلوصةة لهإىلصةةاحاهتعلةةقضةةلانهبذمتةةه،سةةابضةةلانه
أو،يفةةدصةاحاهأوعاةداً،كلال أحر ثة دًىاألير(5 طدون واحدمنهلاقدة جد

تةيفبغةريهةذايفاس،اغشةبشةيئامثأتلفةهوقد تلعانكلاإ ،مثردهاغشبعيناً
قتةةلاولةة قةةالسةةّيدالعاةةدسنسةةان ،  مةةااستةةيفإب نةةه ةةيةقتضةةيضةلا ً،إ ناملالةك
للةةةتختسةةةلمالعاةةةدو  ،أر هةةةذا،أومةةة يفةةةةدهإ   يةةةهمخةةةر،وكةةةانمرتةةةداًهةةةذاالعاةةةد

قتلةةهاعليةةهوك نةةهقةةالاإ نةةهةتقيةةّددحلالةةةالةةيتكانتةةو،لةةرمثقتةةلوأرا ةلءمةةهضةةلاهناا 
.(6 قالالرومين:وأتللأنالةضل ، لرتههرقأو،تهلردّ

 شةةةةار ،سةةةةابتوإىلتف ةةةةةتدل،تف ةةةةةتدملااشةةةةر :مثاستةةةةيفدلتعةةةةدعةنقسةةةةمإىل
إثاةةةةا اليةةةةدبغةةةةريو،سةةةةابتف ةةةةةتدلتوال،أسةةةةاابالضةةةةلانثيثةةةةة:التف ةةةةةتدملااشةةةةر 
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و كر،(1 واملقا ضدلعقدالفاسد،واملستام،واملستعار،وه ةشللاملغش باستحقا 
وهة مةا،استيةانبعلةةتقتضةيالتلةف: املااشةر ،(2 الغءايالساانياألولنييفهذاالااب

،واألكةةةل، يقةةةالحشةةةلاةةةاكالقتةةةل،ةضةةةافإليهةةةااسهةةةيكيفالعةةةاد إضةةةا ةحقيقيةةةة
ستيةانمبةةاأشةلااةةيكعنةةدهوةقشةدبةةهحتشةيلعلةةةةضةةافا:سةةابتوال.(3 واسحةرا 
ة قةةةفأو،يفحتشةةةيلالعلةةةةمب ةةةردهوهةةة علةةةةالعلةةةةإليهةةةاسةةة ا كةةةانمةةةؤثراً(4 /ااةةةيك

حتشيلهاعلىانضلامأم رليستبعيد احلش لإليهكحفرالائةرمةعالةرتدعكةذا سةره
يفاًمةةةاةكةةة نمب ةةةردهمةةةؤثر:رهيفكتةةةاباجلةةةراحدلنةةة  األولوهةةة و سةةةّ،(5 الغةةةءايهنةةةا

:وىمبةةاهةة أعةةممةة هةةذة  قةةالاو سةةرهيفدبالةةدع،(6 حتشةةيلعلةةةااةةيككةةاسكراه
وعلةىهةذا كةل،(7  العلةةرَبعلةةسة اهلكة لة الهملةاأثةةَّهالسابماأشلاايكعند

وملا سرهيفاألب اببتفاسريخمتلفةايتلفاعتاارهاحلفرمعالرتدع سلاه،شرتساب
،سةةليا لتواحلكةةماملقشةة دالرتلةةفد،ويفأولاجلةةراحشةةرطاً،ًهنةةاويفالةةدم سةةااا

هغةريهعلةىكةرِّهضةلاناملةالالةذعأكةرَلُ علةىالم،كراهعلىإتيفاملال ل الساباس
أوحةرإ ا،أوعاةد، ةرتدى يهةاايلةةيفالعدوانماإ احفربئراً(8  ومنهط،إتي ه

كلا ب،(10 أحد الضلانعلىاملردع(9  إنرداه،اقتضىاحلالوج بالضلان يه
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كأةضاًسِّأمايفالعاد يطالبامللمو،(1 كيفحقاحلرسِّدونامللمهيكدسعلىاملااشر
،(4 لكةة قةةرارالضةةلانعلةةىاملااشةةر،(3 لةهغاصةةااًط؛ألنةةهصةةاردسمسةةاك(2 قالةهالغةةءاي

واجلل أعلى،م غرينقلكرك بالدابة(5  اسمساك:وقال،وت قفبعضالفقها  يه
د ن لةةكالوةت ةةةَّ؛والقيةةاأديئهلةةاهنةةا،وجهةةانيتتيةةانيفالضةةلانبةةذلكو،الفةةرا 

حةىتقتلةهرمإ اأمسةكصةيداًحةلُو نيفوج بالضلانعلةىالم،يفالايعةك نقاضاً
وأتلةةلأنةكةة نالغةةءايقةةالهةةذاعلةةىخمتةةارهيفالفةةر علةةىمةةا،(6 يةةروجهةةنياةةرم 
أنةةه ةةب:وأصةةحها،ال ةةب:ااشةةرأوجةهأحةةدهالُويفوجةة بالضةةلانعلةةىالم،سةي يت

عةة القاضةةةيأبةة الطيةةبأنالضةةلانعليهلةةةا:و لثهةةا،(7 كةةرِّهلُوةرجةةعمبةةاغةةرمعلةةةىالم
 بعليهدوناملكرِّهطيفالقشال.:ورابعها،(8 دلس ةة

ويفالرك مسا ل:

وكةةةان،يةةةراقتضةةةىااةةةيكضشةةةي  رَ عةةةَ،الةقشةةةدبةةةهااةةةيكعةةةيًإ ا عةةةل :األوىل
ىتضةا الحةا  الشةي حة(10   ةعطر(9   إنط،للفعلاألولأثر يهلكنهالةقشدبه
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قةا م يةه(1  ّ كلةاإ ا ةتحرأأزِّ،احلةا  يةرالةقشةدبر ةعلكة ألمةر ،لعدماحلا  
طةةةةا رعليةةةةه سةةةةقطو هةةةةبمةةةةا يةةةةهمل(2 /أوسةةةةق ت،أوزلءلةةةةة، عرضةةةةترةةةةةح،مةةةةا ع
بةل،(5 (4  الةضل بةهط  لقته يها تلف طرّي الرةحث دًكلال بيفداراً،(3 ةضل 

طةةيفمةةالةة وقةةع يهةةا،(6  ةةإنملةفعةةلضةةل ،عةةرفصةةاحاهوجةةبعليةةهإعيمةةهإنم
ولة كةان،(7 وإال ةي،كهضةلنهلسةِّعليةهليُول أغلقالاةابَ،طا ر إنهالةلءمهإعيمه

،أوزلءلةة،عبةرةحوقساعةمث(8 / إنبقيبعداحلل، يفالها بالرةحالشدةد الءِّ
الةكالشةا لة حةا م(10  وكةذاط،و يهنقةر،(9 أوسق تطا ر سالما يهملةضل 

سةة قهابةةنيةةةدةهاةلةةمالةةكالاهيحةةا أو،أتلةةفيفالشةةحرا  غةةارالةةذ ب يةةهو،عنهةةا
ر يلةةةاإ املةقشةةةدمنعةةةهعةةة ةقةةةالالرا عةةةي:وكةةةانالتشةةة ،(11  تلفةةةتملةضةةةل ،عنهةةةا

ألناملتةة يأجةةرىالةة جهنياآلتيةةني؛مةةرإىلهيكهةةااأل ةة لوإمنةةاقشةةدحاسةةه،املاشةةية
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، يلةاإ اكةانلةهزر و  ةذاببشةرو الشةل ومةا،جامد(1  ع ط  يلاإ ا تحالءّ
(2 ؟هلةضل ،ادس  املا إليها لنعهظاملم السقيحىت سد روخنيلأ

إىلاًولةةةةة  ةةةةةلصةةةةةاي،(4 ،ططةةةةةيفالةةةةةّء  (3 النةةةةة وععةةةةةدمالضةةةةةلانمطلقةةةةةاًحَوصةةةةةحّ
لكةةة صةةةاحب،(7 هةةةذااملشةةةه ر، ا رتسةةةهملةضةةةل (6 عاُ ةةةاتفقحضةةة رسةةةَ،(5 مضةةةيعة

(8 ةةةةةألقةةةاهيفأرضغةةةريمسةةةاعة قتلةةةهسةةةاعوجاةةةتالدِّوكتةةةّفرجةةةيًلةةة :املهةةةذبقةةةال
 يةةة يت يةةةه،نتقةةالكالرجةةةلاملكتةة فوالشةةغريالعةةةاجءعةةة اال،نةةةهقتةةليطةةة ؛أل(9 ففةةةخم

،ةشةعرامللقةةي التقلةهاحلة  مة حيةثمل،ألقةاهيفمةا غةةريمغةر لة وهة كلةا، لةك
اسلقةةةا  يهةةةالةةةلاألولعلةةةىمةةةاإ املةكةةة حبلةةةعبةةةنيالنقلةةةنيوقةةةد ُ،لءمةةةهدةتةةةهت إنةةةه
يتيتيف:وأتلةلأنةقةال،إ اكانمهلكاًوالثاينعلىما، رتاأع االأويي،مهلكاً

نشةةفنيقةةادٌّهُعا ةةيف يلةاإ األقةةاهمة شةةاهق قةدَّاحلالةةالثانيةةة يلةاإ اا رتسةةهالسةاُ
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 هةةةة هنةةةةاعلةةةةىال اضةةةةعلةةةةهيفي،قةةةةالضةةةةلانعلةةةةىاملل: ةةةةإنقلنةةةةا،قاةةةةلوصةةةة لهاألرض
ولةة  لةةهإىلمسةةاعة ا رتسةةه،(1 وقةةدةفةةّر بينهلةةا، ةةيادّالقةةَعلةةى:وإنقلنةةا،يعةاملضةة
قالاسمةام:وال ةب،(2 ملةضل علىالشحيح،حّيةنهشتهأوم ضعاحليّا  ،عساُ

بةةل ةةبعلةةىكةةلمةة عةةرف لةةك،هإىلاملكةةانالةةذعأيةةذهمنةةهعلةةى قةةلالشةة ردا
 يةةهيةةيفكةةا يفيف؟وهةةلةرجةةععليةةهمبؤنةةةنقلةةه،نقلةةهإىلمةة م بأنةنقةةذهمطلقةاً

 هةةةلةضةةةلنها(4 /قةةةالالقاضةةةي:ولةةة كةةةانعليةةةهثيةةةابوحلةةةي،(3 اجلةةةاراملضةةةطرالطعةةةام
جامةةد ولة  ةتحرأأ،(5 أتلةلوجهةني؟الناقل ،  شةرقتالشةل و ابوضةا (6 (ز ّ 

أنةةهال(8 حالفةة راينوصةةحّ،(7 ضةةل علةةىالشةةحيحا مبةةرورالءمةةانوأتثةةريحةةرار ااةة أو
وجةّرد،(10 رممأورا الكةَزالوأجرىالقاضيال جهنييفمس لةالّء  يلاإ اأ،(9 ةضل 

وأجرالةةااملتةة ي يلةةاإ ا بةةحشةةا ،(11 العناقيةةدللشةةل يفالةةايداحلةةار حةةىتأ سةةداا

 

(انقر:املطلبالعايطم العارةةةةإىلالاةةاباألوليفأركةةانالضةةلانمةة كتةةابالغشةةب ل1 
 339-340.) 

 (.340-2/339(،أسيفاملطالب 5/404(انقر:العءةءشرحال جيء 2 
 (.7/171(انقر:هناةةاملطلب 3 
 نسخة ت(./ب(م 273/ل4(هناةة 4 
(،مغةةةين10/493أنالشةةةحيحأنةةةهالضةةةلنها.انقةةةر:كفاةةةةةالنايةةةه (114(سةةةي يتيفل 5 

 (.3/354احملتاج 
 (.5/401.انقر:العءةءشرحال جيء والش اباملثات(الّء غريجامد يفالنسختني(6 
 (.5/5(،روضةالطالاني 5/401(انقر:العءةءشرحال جيء 7 
(ه :أب القاسمعادالر  ب الدب أ دب الدب   رانالف رايناملروزع، قيةةهأصةة ي،مةة 8 

عاةةدهللااملسةةع دع،ومةة تيميةةذه:املتةة ي،والاغةة ع،ومةة مؤلفاتةةه:أ وشةةي يه:الفقةةالاملةةروزع،
الشةةا عية(،طاقةةا 18/264ه.انقةةر:سةةريأعةةيمالنةةاي  416اسدنةةة،والعلةةد ،تةة يفسةةنة

 (.249-1/248(،طاقا الشا عيةالب قاضيشهاة 5/109الك ىللساكي 
 /أ(.156/ل1(انقر:اسدنة 9 
 (.5/2020(،الشحاح 5/172(الكرم:العنب.انقر:مقاةي اللغة 10 
 (.7/284(انقر:هناةةاملطلب 11 
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و يلةةالةة كةةان ةة جامةةد،أو ريهةةا،(1 هاتلخمأوأيةةذها هلكةةتسةةَ،أو امتةةه،غةةريه
.(2 أونقلهم القلإىلالشل    ابته، قّربالنارمنهحىت ابوسال،علىطاق

 فةةةيضةةةلان،القطيةةةع تاعةةةهالقطيةةةععأوهةةةاد،اولةةةدهاهةةةَ تاعَايلةةةةً غشةةةبَ:لةةة ةةةر 
.(3 وال لدوجهان،القطيع

نقةريُ ،قةهدجلللةةقشةدبةهإطياحلي اناملللة كمة التشةرفسةابةُمانع:إزالةالثانية
أو ةةتحدباملكةةانالةةذعسةة نه،كلةةالةة حةةّلقيةةدالعاةةداحليةة انعةةاقيً ةةإنكةةان، يةةه
إنكةةةان بقةةةاًو،(4 انعلةةةىالفةةةاتحإ اأبةةةقبعةةةد لةةةك ةةةيضةةةل ةةةإنملةكةةة  بقةةةاً، يةةةه

تحو ةةةة،كلةةةةالةةةة حةةةّلردتالاهيلةةةةةوالثةةةةاين:أنةةةه،(5 أنةةةهالةضةةةةلنه:أظهرلةةةةا، طرةقةةةان
 ةةةيضةةةلان ةةةإنكةةةانإنسةةةياًّ،نغةةةريعاقةةةلوإنكةةةاناحليةةة ا،الطةةةا راملتةةة يالقفةةةصعةةة 

والعاةةداجملنةة ن،والاهيلةةةاملت حشةةة،كالطةةا روإنملةكةة إنسةةياًّ،(7 (انتهةةى (6  كالعاةةدط
السةةةةة  علةةةةةىأو،أودباسصةةةةةطالعلةةةةةىالاهيلةةةةةة، فةةةةةتحدبالقفةةةةةصعةةةةة الطةةةةةا ر

 ةةه ةةإنهيّ،و هةةبالعاةةد،وضةةاعتالاهيلةةة،الطةةا ر فةةرّعنهلةةاالقيةةدأوحةةلّ،اجملنةة ن
ةةةةتلخصمنهةةةاأربعةةةة،اقتشةةةرعلةةةىر ةةةعاملةةةانع فيةةةهطةةةر (1  إنوط،(8 مةةةع لةةةكضةةةلنه

 

لة:تُطلقعلىالذكرواألنثىم أوالدالضَّ ن1  َخال.انقةةر:(السَّخم واملعءساعةت لد،واجللعسةةِّ
 (.1/269(،املشااحاملنري 5/1728(،الشحاح 4/197العني 

(،247(انقةةر:والشةةحيحمةة املةةذهبالضةةلانيفالشةة راملةةذك ر .انقةةر:تتلةةةاسدنةةةل 2 
 (.5/5روضةالطالاني 

،أسةةيف(5/7ضةةةالطةةالاني لع ةةل.انقةةر:رو(وصةةّححاسمةةامالنةة وععةةدمضةةلانالقطيةةع،وا3 
 (.2/339املطالب 

 (.5/403(،العءةءشرحال جيء 245(انقر:تتلةاسدنةل 4 
 (.5/6(،روضةالطالاني 5/403(انقر:العءةءشرحال جيء 5 
 (يف ز( علىالعاد(.6 
 لعّلهاأضيفتيفالسيا يطً .(7 
 (.5/401(،العءةءشرحال جيء 242اسدنةل (،تتلة7/208(انقر:احلاوع 8 
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،(2 حهمجاعةةةةةمةةةةنهمأبةةةة يلةةةةفالسةةةةلليوصةةةةحّ،أنةةةةهةضةةةةلنهمطلقةةةةاً:أحةةةةدها،قةةةة الأ
حهونسةاهإىلنشةهيفالقةدكوصةحَّ،نةهالةضةل مطلقةاًأ: نيهةاو،(3 والقاضيالرومين
اضةةطربمث هةةةبضةةةل وإالنأنةةةهإ:و لثهةةةا،(4 وصةةةاحباملهةةذب،القاضةةيالطةةة ع

و ةّر الشةي ،(6 ر عاملانعضل وإال يبأن هابهإناتشل:أصحها:ورابعها،(5  ي
عةةلوج،ةنفةةرالةةذعالوبةةنياسنسةةيّ،والطةةري،فةةربطاعةةهمةة الةة حشبةةنيمةةاةنأبةة الةةد

إالقةةةالاسمةةةام: هةةة منقةةةاألكةةة ملأره،اتشةةالحركةةةةاسنسةةةيكانفشةةةالحركةةةةالنةةا ر
ده طةالتةردا(9 ( فتحالفاتحالقفةص ول كانقفصالطا ربدار:(8 /قالاسمام،(7 له

والعاةدغةءاي:قةالال،(10 شةالالطةريانات هة مبثابةة،يفالدارحىتوجد رجةيةرجمنهةا
صبعضهمإحلا العاداجملن ندلاهيلةةمبةاإ املةكة ويشّ،كاجملن ن(11 /ءيّميُالذعال

   = 

 (يف ز(  إن(.1 
،م شةةي يه:القفةةال(ه :الدب عادامللكب يلفالسلليالط ع،أحدأ لةالشا عية2 

منشةةة رالاغةةدادع،ومةةة مؤلفاتةةةه:شةةرحاملفتةةةاحالبةةة القةةال،وسةةةل  العةةةار نياملةةروزع،وأ 
ه.انقةةةر:طاقةةةا الشةةةا عيةالكةةة ىللسةةةاكي470دسةةةنة:وأنةةة املشةةةتاقني،تةةة يفيفحةةةدو

 (.1/258(،طاقا الشا عيةالب قاضيشهاة 4/179 
 (.9/80(انقر:حبراملذهب 3 
-228(،التعليقةالك ىطم كتابالغشبإىلكتاباسجارا  ل 4/71(انقر:األم 4 

 (.116(،التنايهل 229
 (.5/402(،العءةءشرحال جيء 245(انقر:تتلةاسدنةل 5 
 (.3/340(،مغيناحملتاج 5/402(انقر:العءةءشرحال جيء 6 
 (.7/283(انقر:هناةةاملطلب 7 
/ب(؛بسةةابالتةةدايل244/ل4النس مةة  /أ(م نسخة ت(،وبداةة274/ل4(هناةة 8 

 ق.(م النصاحملق38(يفل 1المُلشارإليهيفاحلاشيةرقم 
 .(7/283هناةةاملطلب لش اباملثات.انقر:وا  تحا(،(يفالنسختني9 
 .املرجعالسابق(انقر:10 
 /أ(م نسخة ز(.231/ل3(هناةة 11 
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؟(2 جعلةىا ةيفيفأنعلةدهعلةدأمالإنكانلهمتييءيرّ:وقال،(1 لهمتييءأصيً
، لةة كةةةانحةةةنيالفةةتحيفأقشةةةىالقفةةةص،ةضةةل إ ا هةةةبيفاحلةةةال:التفرةةةعإنقلنةةةا

كلةةةالةةة طةةةارعقةةةب هةةةقةةةالالقاضةةةي:، شةةةر عقاةةةهيفاملشةةةي يةةةهإىلأنيةةةرج طةةةار
وإن،(4 ب ةتحالقفةصوديلتةهوقتلةتالطةا رضةلنهأةضةاً عقةِّول وثاتهرّ،(3 الفتح

وكةةذالةة كسةةر،(5  اضةةطربطةةروجالطةةا ر سةةقطوانكسةةرضةةلنه،كةةانالقفةةصمعلقةةاً
ول يرجتالاهيلةةيفاحلةال  تلفةت،(6 االفاتحالطا ريفيروجهقارور إنسانضلنه

،وإنكةاندلنهةار ةي،إنكاندلليلضةل :(8 ،طوالقفال (7 قالاب كج،زر إنسان
،(10 والةةةةةرومين:الةضةةةةل مطلقةةةةةاً،واملةةةةاوردع،قةةةةالالعراقيةةةةة ن،(9 كلةةةةايفدابةةةةةنفسةةةةةه

 

 (.6/13(وه الشحيحم املذهب.انقر:هناةةاحملتاج 1 
الااباألوليفأركانالضلان(،املطلبالعايطم العارةةإىل7/283(انقر:هناةةاملطلب 2 

 (.6/13(،هناةةاحملتاج 364م كتابالغشب ل 
(انقر:املطلبالعايطم العارةةةةإىلالاةةاباألوليفأركةةانالضةةلانمةة كتةةابالغشةةب ل3 

 359.) 
 (.5/402(،العءةءشرحال جيء 244(انقر: تاوعالقفالل 4 
 (.5/402العءةءشرحال جيء (،245(انقر: تاوعالقفالل 5 
 (انقر:املراجعالسابقة.6 
(هةة :أبةة القاسةةمة سةةفبةة أ ةةدبةة كةةجالةةدِّةَن رع،القاضةةيالعيمةةةشةةي الشةةا عيةوأحةةد7 

حامةةداملةةرو ع،احلسنيالقطان،والقاضةةيأ ال ج هيفاملذهب،م شي يه:أ أصحاب
ه.انقةةر:سةةري405تةةه:الت رةةةد،تةة يفسةةنة:علةةيالسةةن ي،ومةة مؤلفاومةة تيميةةذه:أ 

(،طاقا الشةةا عية5/359(،طاقا الشا عيةالك ىللساكي 17/184أعيمالناي  
 (.1/198الب قاضيشهاة 

 (زمد م  ز(.8 
 (.5/6(،روضةالطالاني 245(انقر: تاوعالقفالل 9 
 (.5/403،العءةءشرحال جيء (9/81(،حبراملذهب 7/210(انقر:احلاوع 10 



 كتاب الغصب        اجلواهر البحرية

87

ولةةة كةةةانشةةةعرييف،(1 دابتةةةهعليةةةهطةةةيفمةةةاإ اكةةةانالفةةةاتحاملالةةةك؛ل جةةة بحفةةة 
وإىلجاناةةةه ةةةار فةةةتح ةةةاتحرأأاجلةةةراب  كلةةةهاحللةةةاريف،دالةةةرأأودشةةةم(2 رابجةةةِّ

أو،علةةةف(5  عةة طدابةةةمرب طةةةة(4 (حةةلَّ وقةةالاملةةاوردع:لةةة ،(3 احلةةالضةةلنهالفةةةاتح
ولةة هةةدم،(6 لأوالسةة ا اتشةةل لةةكدحلةة،هملةضةةلنه أوكسةةر إ ،شةةعري  كلتةةه
ولة ،(7 لةءمااةادمضةلاناجلةدار قةطدوناملةال،يةروأيةذاملةال  ةديل،حا طرجةل
إن، هة كفةتحالقفةصعنةه، طةار(8    رسلهطإبرسالطا ريفةدهأودن  ًأمرطفيً

وإنطةةاريف،(9 ملةضةةلنها ًرهولاةةثزمةةوإنملةنفةةِّ،أوأمةةرالطفةةلبتنفةةريهضةةلنه،رهنفةةَّ
.(10 احلال  جهان

سة ا ،ولة رمةاهيفااة ا  قتلةهضةلنه،رهملةضةلنه:ل سقططا رعلةىجةداره نفةّ ر 
هممةة والمنةعالسةةَّ،لكةةهلةةي لةهمنةةعالطةا رمةة هة ا مِّإ م،كةانيفهةة ا دارهأوغةريه

.(11 لكهإ املةضربهاملروريفه ا مِّ

 

 (.9/81(،حبراملذهب 7/210(انقر:احلاوع 1 
(،خمتةةارالشةةحاحل6/113(اجلةةِّراب:وعةةا مةة جلةةدُأفةة  يةةهالةةءادوحنةة ه.انقةةر:العةةني 2 

 (.1/114(،املع مال سيط 55 
 (.3/341 (،مغيناحملتاج403-5/402(انقر:العءةءشرحال جيء 3 
 .(7/210احلاوع  يي(،والش اباملثات.انقر:(يفالنسختني4 
 (يف ز( على(.5 
 (.7/210(انقر:احلاوع 6 
 (.7/83(،الايان 9/81(انقر:حبراملذهب 7 
 (يف ز(   رسل(.8 
 (.9/80(،حبراملذهب 7/209(انقر:احلاوع 9 
طةةار10  يفاحلةةالضةةلنهوإال ةةي،كلةةايفمسةة لة ةةتحالقفةةص(والشةةحيحمةة املةةذهبأنةةهإنم

 (.83-82يفل املتقدمة
 (.3/341(،مغيناحملتاج 4/331(،التهذةب 7/210(انقر:احلاوع 11 
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وابتةل،بعةدشةي  تقاطر قطرا م املا عالةذع يةهشةيئاً، :إ ا تحرأأالءّالثالثة
ارحةىتهمنةهالنةّولة  تحةهو يةهجامةد قةّربغةريُ،(1 أسفلهوسقطو هبما يهضةلنه

(2 /الضةةةةةةةلانعلةةةةةةةىواحةةةةةةةدمنهلةةةةةةةاوهةةةةةةة مةةةةةةةاأورده:أحةةةةةةةدلا، ابوضةةةةةةةا   جهةةةةةةةان
 مفت حةةةاًو ةةةرمن يلةةةاإ اكةةةانرأأالةةةءّ،(4 الثةةةاينةضةةةلنهأنّ:وأصةةةحهلا،(3 املةةاوردع
 فةةيوجةة ب،ولةة كةةانالةةذعقةةّربالنةةارالفةةاتح،إنسةةانمنةةهالنةةار سةةالوضةةا  قةةّرب

ولةةة ،(5 القطةةةعدلضةةةلان:والثةةةاين،أنةةةهعلةةةىالةةة جهني:أحةةةدلا،الضةةةلانعليةةةهطرةقةةةان
 يةةرالةةءّ ولةة أسةةقطإنسةةانٌ،(6 بةةهضةةلنهقطعةةاًذ بفعةةلالفةةاتحكلةةالةة جسةةقطالةةءّ

يةر سةهمةا يةهيفا ةروجملةا تحةه نكّذوكةذالة أية،(7  الضلانعليهالعلىالفةاتح
مةةع كلةةايفاحلةةازّعلةةىاملةةنكِّوبعةةده،كةةي علةةىالفةةاتح ا ةةارجقاةةلالتنم،مسةةتع يً

 ولةةة كةةةانالةةةءّ،(8 أوالةةةا:أصةةةحهلا، يةةةهوجهةةةان؟أوعليهلةةةامعةةةاكاجلةةةارحني،اجلةةةارح
 طلعةةتعليةةهوكةةذالة كةةانجامةداً،(9 حةةني تحةه انةةد قمةا يةةهبفتحةةهضةلنهمناطحةاً

جهيفاعتةدالااة ا كلال يرّ،أوكانيفالشتا مث ىالءمانو اب،الشل و اب
داركوأمكنةةهالتةةَّإنكةةاناملالةةكحاضةةراً:وقيةةل،(10 إىلنفسةةهومةةا ى اشةةتداحلةةروسةةر

 

 (.2/337(،أسيفاملطالب 5/400(،العءةءشرحال جيء 4/331(انقر:التهذةب 1 
 /ب(م نسخة ت(.244/ل4(هناةة 2 
 (.7/211انقر:احلاوع (3 
 (.2/337(،أسيفاملطالب 5/401(،العءةءشرحال جيء 210-2/209(انقر:املهذب 4 
 (.3/339(،مغيناحملتاج 9/83(،حبراملذهب 7/212(وه املذهب.انقر:احلاوع 5 
 (.2/337(،أسيفاملطالب 5/400(انقر:العءةءشرحال جيء 6 
 (.5/401(،العءةءشرحال جيء 246-245دنةل (انقر:تتلةاس7 
 (.5/401(،العءةءشرحال جيء 7/85(،الايان 4/332(انقر:التهذةب 8 
 (.5/400(،العءةءشرحال جيء 245(،تتلةاسدنةل 7/283(انقر:هناةةاملطلب 9 
 (.10/489كفاةةالنايه (،5/401(،العءةءشرحال جيء 246(انقر:تتلةاسدنةل 10 
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فعةلةأوقتلعادهوأمكنهالد ع لةم، ث بهيرطيفماإ ا،(1  لمةفعل يضلان
وإنغرقةةةةتحبةةةةادف،ولةةةة حةةةةّلردتالسةةةةفينة غرقةةةةتدحلةةةةّلضةةةةلنها،(2  إنةةةةهةضةةةةل 

 فةةةةيالضةةةةلان،وإنملةقهةةةةرسةةةةابحةةةةادفحبةةةةالالغةةةةر عليةةةةه،(3 كهاةةةة برةةةةةح ةةةةي
 إ املةقهةةةةرحةةةةادفولةةةةيك األمةةةةركةةةةذلكيفمسةةةة لةالةةةةءّ"قةةةةالالرا عةةةةي:،(4 وجهةةةةان
يفهةةذا ةةإناملةةا أحةةدطةة، وقةةالاملةةاوردعوالةةرومين:الةضةةل يفالةةءّ،(5 "لسةةق طه
.(6 املتلفا 

ليسةةرتةح ةةإنكةةانإب نرّب؛الا شةةاةالةةيت لهةةاإىلجةةدارغةةريه:لةة أسةةنداحللةةّ ةةر 
ال،اجلةةدار  قعةةتوأتلفةةتشةةيئاً ،وإال ةةي،قةةالاملتةة ي:إنوقةةعيفاحلةةالضةةل احللةةّ

ال،وإنكةةةانبغةةةريإ نةةةه وإنوقعةةةتا شةةةاة قةةةطحةةةني، ةةةإنوقةةةعاحلةةةا طضةةةلنهاحللةةةّ
.(7  املغش بوإنكانبعدهملةضلنهكلايفالءّ،وضعهاضل ماأتلفته

ةةعلىمالغريهةقتضيدِّاوإثاا اليدالعَ،الغشب:وه (8 ةةَدِّاعَ:إثاا اليدالمالثالث
،و لةكيفحةقكةلمسةلم،ووج ببدلهعندتلفهحتةتةةده،همبعيفإ ابردِّّ،ضلانه

وإن،ااحلر  يةضل   مّ،أودن ن،أوصغريعاقل،وعاددلغإاللسّيده،و مّيحرّ

 

 (.2/337(،أسيفاملطالب 10/488(،كفاةةالنايه 9/82(انقر:حبراملذهب 1 
 (انقر:املراجعالسابقة.2 
 (.5/401(،العءةءشرحال جيء 4/332(،التهذةب 7/212(انقر:احلاوع 3 
جح يهةةاالضةةلانكلةةاقةةّرره(ا يفيفتشحيحأحدال جهنييفهذهاملس لةق ع،ولعّلالةةرا4 

 (.154-5/153(،هناةةاحملتاج 339-2/338الرملي.انقر:أسيفاملطالب 
 (.5/401العءةءشرحال جيء (5 
 (.9/83(،حبراملذهب 7/212(انقر:احلاوع 6 
 (.248(انقر:تتلةاسدنةل 7 
ة8  الضةةةامنة،وإنملةكةةة صةةةاحاهامتعةةةدِّمًليةةةدُيلحنةةة :-بتخفيةةةفاليةةةا -(املةةةراددليةةةدالمعادِّةةةةَ

 (.5/158انقر:هناةةاحملتاج ،وةُقابلهااليداحملِّّقة غريالضامنة(.ستعري ومستامم
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 ،األحكةامدونالضةلانوهة ةنقسةمإىلمااشةةر(1 يف/حةرمعليةه؛ألنةهخماطةبدلفةرو 
،سابةك نيفاألوالدتوال،هبغريحقوضعاليدعلىالشي وانتءاع: املااشر ،سابتو

وال،وإنملةطالاهاملالكااوميتنعم ردها،(2 والءوا داحلادثةيفةده يضلنهاالغاصب
 يهةةاطئةاًأوخم،لتعةدعاًةةةبةةنيأنةكة نقاصةددالضةلانإبثاةا العا(3 / ةر يفإ ةاب

وةسةةتثيفمةة  لةةك،ألجنةة يفتركةةةأبيةةه قنةةهلةةهكلةةالةة وجةةدمةةاالً،(4 طلةةه أنةةهظةةا ً
مث،(6 (5  ا طةةة املشةةةلحةطوأمنةةةا هم ةةةإهنمالةضةةةلن نب ضةةةعاليةةةدعلةةةىوجةةةه،احلكةةةام

وهةلةكتفةي، فياملنق لدلنقلم م ضةعإىلم ضةع،إثاا اليديفكلشي حبساه
ابةةةعنهةةاوركاهةةاوملكلةةالةة أزعةةجمالةةكالدّ،يفإثاااةةاحبشةة لاالنتفةةا واالسةةتيي التةةام

إناكتفينامبثل لكيفالايع،والفرا عنهوجل عليه،زعجمالكالاساتأأو،ةسقها
غاصااًواشرتطناالنقل فياالكتفا بههناوصريورته،كتفبهمثَّنوإنمل،اكتفينابههنا

صالة جهنيمبةاويشةّ،وجءماملت يبه يلاإ اقشداالستيي ،نعم:أصحهلا،وجهان
،وجةةءم يلةاإ اكةةانحاضةةراً،مبةةاإ اكةاناملالةةكغا اةاًويششةةهلاأةضةاً،إ املةقشةداه

قةةال،(7 أوملةءع ةةهوجلةة معةةهعليةةهوقشةةداالسةةتيي  نةةهةضةةل ،سةة ا أزع ةةهعنةةه
ةعين يلاإ ا،(9 أنالةضل إالالنشف(8 الرا عي:وقياأماسي يتيفنقريهيفالعقار

 

 /أ(م نسخة ت(.245/ل4(هناةة 1 
 (.2/340(،أسيفاملطالب 5/7(،روضةالطالاني 5/405(انقر:العءةءشرحال جيء 2 
 /ب(م نسخة ز(.231/ل3هناةة (3 
 (زمد م  ز(.4 
 (يف ز( ا ط لللشلحة(.5 
 (.5/175(انقر:الن مال هاج 6 
 (.296-295(انقر:تتلةاسدنةل 7 
(العقار:كلمِّلك بتلهأصلوقرار:كالدار،واألرض،والنخل،والش ر.انقةةر:التعرةفةةا 8 

 (.2/615(،املع مال سيط 2/421 (،املشااحاملنري153ل 
 (.5/406(انقر:العءةءشرحال جيء 9 
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واملالكعليه ءجةره،ل جل علىبسات:وقدصرّحبهالقاضي قال،جل معهعليه
حبيث،قالاملت ي:وإنجل العلىقشداالستيي معاملالك، لمةءجرضل نشفه

قالالاغ ع:إ اجل علىبسات،(1 التشرفيفبساطهإ اأرادملةضل المينعهم 
،أوصةةعدعلةةىشةة رته،كلةةالةة ديةةلبسةةتانه،غةةريهالعلةةىقشةةداالسةةتيي ملةضةةلنه

إالأنةتحامةةةةل،يفالطرةةةةةق  ضةةةةعةةةةةدهعليهةةةةاملةضةةةةلنها(2 طةةةةةقَوكةةةةذالةةةة راملُ:قةةةةال
ضلانالغشبعند معت بضلانالقاض:القاضيأدالطيبقالواعلمأنّ،(3 عليها

نقة ال برضةىاملشةرتعيفامل(5 وقدتقدميفالايع كرأوجةهيفأنالتخليةة،(4 يفالعقد
(7 /أهنةةاقةةاضدلنسةةاةإىلنقةةلالضةةلاندونإ ةةاد التشةةرف: لثهةةا(6 هةةلهةةيقةةاض؟

 يكة ن لةك،ومقتضىالق ل هناقاضأنأشلالغشةبدالسةتيي عليهةادوننقةل
،أمةةااملنقةة لالةةذعيفةةةدهب دةعةةةأوحن هةةا،لةةي بيةةدهومةةاتقةةدميفمنقةة ل ،هنةةاوجهةةاً

 يضةل إبثاةا اليةدعليةهعلةىوأمةاالعقةار،(8  نف إنكةارهغشةبالةقةفعلةىنقةل

 

 (.295(انقر:تتلةاسدنةل 1 
(اللاَقطةلُغًة:اسمللشي الذعطُدهُملًقى ت ُيذه.2 
قَّهانقةةةةر:اةةةةذةبال تحِّ ُدُمسةةةةم الةعةةةةرُِّفالَ اجةةةةِّ رَتَم  اةةةةُم ضةةةةا ِّع  قّ  َدمةةةةِّ حةةةةَ اُوجةةةةِّ لغةةةةةواصةةةةطيحاً:مةةةةَ

 (.2/487(،أسيفاملطالب 2/557(،املشااحاملنري 9/16 
 (.218(انقر: تاوعالاغ عل 3 
 (.162(انقر:التعليقةالك ىطم كتابالغشبإىلكتاباسجارا  ل 4 
التَّخليةلغًة:ضداحلا ،مشدريّلىمبعيفتركوأعرض.وةُرادبةةهيفدبالايةة  :تةةركاملايةةع(5 

(،3/915(،الشحاح 1/345هلللشرتعومتكينهم التشرف.انقر:مقاةي اللغة وحن 
 (.121(،القام أالفقهيل 467-2/466مغيناحملتاج 

لوالتَّحم ةةةل.اأنهالةكفي يهةةاملذهب(6  انقةةر:العءةةةءشةةرحالةة جيءالتَّخليةةة،بةةلالبةةدمةة النةَّقةةم
 (.103(،منهاجالطالانيل 4/305-306 

 /ب(م نسخة ت(.245/ل4(هناةة 7 
 (.148-5/147(انقر:هناةةاحملتاج 8 
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، إنكان يةهحشةلغشةاهبسةااني،وه إماأنةك نمالكه يهأوال،سايلالغشب
،أوإبزعاجةةهوإيراجةةه،إزالةةةةةةداملالةةك:و نيهلةةا،إثاةةا اليةةدعليةةهدلةةدي ل:أحةةدلا

 ا سةة، لةةىتأيرجةةهونءاةةا هلةةهومتاعةةهواسةةت ىلعليهةةااسةةتيي منتفةةعاةةا هةة غاصةةب
ومنةعاملالةكمنةهدوندقيهةا،مة الةدارولة سةك بيتةاً،(1 قشداالستيي أوملةقشةده
أوع الدار،ول ندم رحلعنه،(2  ل تلفيفةدهضلنه، ه غاصبلهدوندقيها

وإنأزع ةهوأيرجةهوملةةديل الةذع كةره،(3 إالأنةتسةلماملالةك،ملةسقطالضةلان
وقالالرا عةي:،(4 ومقتضىكيماملاوردعأنهالةضل ،وه ظاهركيماسمام،الغءاي

؛ألنه(5 وملةعت وااالستيي ومنعاملالك،أنالذعةدلعليهكيماألصحابأنهةضل 
مة  وإمنةااملعتة الةتلكّ،شرف يهقدميفالايعأنهالةعت يفقاضالعقاردي لهوالتت

أومل، ةإنملةسةةت لِّ،وإنديةةلوملةةءعجاملالةك،املفتةاح(6  وتسةلمطالتشةرفدلتخليةة
أو،أولينقةةرهةةلةشةةلحلةةه،أوزمر بغةةريإ ن،كلةةالةة ديةةلليفةةرح،ةقشةةداالسةةتيي 

قةةالاملتةة ي:،(7 وإنحةةرمعليةةهمةةا علةةه،ملةكةة غاصةةااًأوملةقشةةدشةةيئاً،ةتخةةذمثلهةةا
،(9 قلت:وه ماأوردهابة الشةاال،(8 لك ل تلفتيفةدهاحلالةقالبعضهمةضل 

 

 (.336-3/335(،مغيناحملتاج 5/8(،روضةالطالاني 5/406(انقر:العءةءشرحال جيء 1 
 (.2/340أسيفاملطالب (،5/406(انقر:العءةءشرحال جيء 2 
 (.296(،تتلةاسدنةل 7/232(انقر:هناةةاملطلب 3 
 (.7/167(،احلاوع 7/232(،هناةةاملطلب 3/387(انقر:ال سيط 4 
 (.407-5/406(انقر:العءةءشرحال جيء 5 
 (يف ز( تسليم(.6 
األوليفأركةةانالضةةلانمةة كتةةابالغشةةب ل(انقر:املطلبالعايطم العارةةةةإىلالاةةاب7 

 395-396.) 
 (.298(انقر:تتلةاسدنةل 8 
(ه :أبةة نشةةرعاةةدالسةةيدبةة الةةدبةة عاةةدال احةةدبةة الةةدبةة أ ةةدبةة جعفةةرالاغةةدادع،9 

علةةيبةة شةةا ان،ومةة أ والطيةةبالطةة ع،قيةةهالعةةرا ،مةة شةةي يه:القاضةةيأ العيمةةة 
= 
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م بنيةدعإنسان عكتادًرطيفاملنق لةعينكلاإ ا،قال:والشحيحأنهالةضل 
والفر ،ول تلفيفةدهضلنهالعلىقشداالستيي  إنهالةك نغاصااً،إليهلينقرَ

قةةالالرا عةةي:وهةةذاالفةةر ك نةةه،(2 ةويفالعقةةارحكليةةّ،(1 (حقيقةةة أناليةةديفاملنقةة ل
صار ،وإنقشداالستيي واست ىل،(3 وإال ال جهانجارمنيفاملنق ل،علىاألصح

 ي:اليوقالالاندن،(4 واسمام،نشفهاكذاقالهالقاضيغاصااًالداريفةدةهلا يك ن
قةةالالشةةي ةعةةينأد،والقيةةاأأنةةهةضةةل نشةةفها،واألصةةحاب يهةةا(5 /نةةصللشةةا عي
الول كانالدايلضةعيفاواملالةكقة مً.(6 لكانمذهااًالةضل شيئاً:حامد:ل قيل

ةك (8  وملط،وإنقشداالستيي ،(7 لشي منهاعليهاملةك غاصااًةعدمثلهمست لياً
وإنكةانصةاحبالةدارقة مًّ، إنديلعلىقشداالستيي  هة غاصةب،املالك يها

كلةةةةالةةةة اعتقةةةةدهادارنفسةةةةه،وإنديةةةةلالعلةةةةىقشةةةةداالسةةةةتيي ،(9 علةةةةىالشةةةةحيح
   = 

القاسةةمإ اعيةةلبةة أ ةةدالسةةلرقندع،ومةة لدب أ دالشاشةةي،وأ بكراتيميذه:أ 
ه.انقةةر:477مؤلفاته:الشةةامليف ةةرو الشةةا عية،تةةذكر العةةاملوالطرةةةقالسةةامل،تةة يفسةةنة:

(،طاقةةةا 5/122(،طاقةةةا الشةةةا عيةالكةةة ىللسةةةاكي 18/464سةةةريأعةةةيمالنةةةاي  
 .(1/251الشا عيةالب قاضيشهاة 

 كذايفالنسختني،ولعلالش اب حقيقّية(.(1 
 (.298(انقر:تتلةاسدنةل 2 
 (.5/407(انقر:العءةءشرحال جيء 3 
(،املطلبالعايطم العارةةإىلالااباألوليفأركانالضلان7/234(انقر:هناةةاملطلب 4 

 (.398م كتابالغشب ل 
 خة ت(./أ(م نس246/ل4(هناةة 5 
(انقر:املطلبالعايطم العارةةةةإىلالاةةاباألوليفأركةةانالضةةلانمةة كتةةابالغشةةب ل6 

 401.) 
 (.2/341(،أسيفاملطالب 5/8(،روضةالطالاني 5/407(انقر:العءةءشرحال جيء 7 
 (يف ز( وإنمل(.8 
 (انقر:املراجعالسابقة.9 
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وضاطاسمامالفشل نكلمةاةعةدهأهةلالعةرفاسةتيي ً،(1  كرلاالرومين،  جهان
لةةكبةةنياملِّ(3 /كاحليل لةةةومةةاالةعةةداسةةتيي ً،(2 واملنقةة ل هةة غشةةب،دليةةديفالعقةةار
:قةال،وإنج زوااألمرة رجع يهإىلالقشد،واسزعاج لي بغشب،واملالكدحلا 

إىلالايتملةشةرغاصةااًوملةغلقداابلاختذهامع اً،ول است ىلعلىبيتم الدار
ملوأوإنتعةذراالسةتيي ،وميك أنةقالإنقشةداالنتفةا دلةداركةاناسةتيي ً،(4 اا

،وحكةةماألرضحكةمالةةدار،وإنأمكةة األمةرانرجةةعإىلالقشةد،ةقهةر لةةي بغشةب
حىتل غرقهاسيلأوعيهارمليفةدهضل قيلتها.

:فرعان
:أحةدلا،لتقلشةةوجهةانصةااًاغوكةان يهةاأقلشةة فةيك نةه،:ل غشبداراًاألول

إ ا،لقةفغشاهعلىالنو يهداللةعلىأناملنق لالةت قّ،إالأنمينعاملالكمنها،ال
وبةهأجةاب:و نيهلةا،(5 للل ضعالذعه  يهيفالغشبوبهأجاباملتة يكاناتبعاً

واألقلشةة،وا ةيفكةا يف يلةاإ ااشةرتىالةدار،(6 القاضييفكتةاباألسةرارنعةم
؟لتقلشةهلةك نقابضاً،الاا عبينهوبنيمااشرتاهاليت يها خّي

 

أيذث بغريه يقنهلنفسهضلنه.(أحدلا:ةضل كلال 1 
 (.9/51والثاين:أنهالةضل اذاالقدر.انقر:حبراملذهب 

 (.7/232(هناةةاملطلب 2 
 /أ(م نسخة ز(.232/ل3(هناةة 3 
 (.7/233(هناةةاملطلب 4 
 (.294(انقر:تتلةاسدنةل 5 
ضةةلانمةة كتةةابالغشةةب لوليفأركةةانال(انقر:املطلبالعايطم العارةةةةإىلالاةةاباأل6 

،وأشةةةارأبةةة العاةةةاأالرملةةةيإىلتشةةةحيحهةةةذاال جةةةهيفحاشةةةيتهعلةةةىأسةةةيف(385-386 
 (.2/340املطالب 
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وإن،وأديلهةايفملكةهضةلنهاأرضغريهوبيفعليهاحا طةاً:ل اقتطعقطعةم الثاين
.(1 والةلءمهالقطعكاناملالكغا ااً

  

 

 (.2/340(،أسيفاملطالب 5/407(انقر:العءةءشرحال جيء 1 
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:فصط
يفتشرفالغاصبو يهمسا ل:

ةةدهيفلةىعاةت:ل تشرفالغاصبيفاملغش بوأيرجهم ةةده كةلةةدترتّاألوىل
(2 س ا كانتاليديف لكالتشرفةدأمانةة،(1 املغش بوتلفت يها هيةدضلان

،والعامةةةةةلأوةةةةةةدضةةةةةلانكيةةةةةداملسةةةةةتعري،وال كيةةةةةل،واملسةةةةةت جر،واملةةةةةرا ، كيةةةةةداملةةةةة دَ
ولللالةةك،علةةىالشةةحيحأوجةةاهيً،دلغشةةبوسةة ا كةةان واليةةدعاملةةاً،(3 /واملسةةتام

وقرارالضلانعلىالغاصبإنكانتاليداملرتاةعلىةدهةد،(4 مطالاةم شا منهلا
سةة ا وضةةعةةةدهلغةةرضاملالةةكأوال،(5 كيةةداملةةرا علةةىالشةةحيح،أمانةةةوجهةةلاحلةةال

والشرا ،وإنكانتةدضلانكيدالعارةة،وإنعلماستقرارالضلانعليه،علىاملذهب
أوأتلفةةه قةةرار،ولةة وهةةباملغشةة بمةة إنسةةان تلةةفيفةةةده،(6  قةةرارالضةةلانعليةةه

ول زّوجاجلارةةاملغش بة تلفت،(7 العلىال اهبعلىالشحيح،هبالضلانعلىاملتَّ
 تفةةرض يلةةاإ اكةةانوالشةة ر،(8 عنةدالةةءوجبعةةدالةةدي ل فةةيمطالاتةةهبقيلتهةاوجهةةان

 

داةةيكأمال،(ةةةدالضةةلانتعةةين:أنصةةاحاهاةغةةّرمبسةةابمةةاهلةةكحتةةتةةةده،سةة ا أتعةةّدى1 
(،5/177قّشريفمسؤوليتهأمال،كيدالغاصب،واملستعريِّ،واملستام.انقر:هناةةاملطلب 

 (.7/126الفقهاملنه يعلىمذهباسمامالشا عي 
(ةداألمانةتعين:أنصاحاهاالةغرَّمبسابماهلكحتتةدهشيئاًإالإ اتعّدىأوقشريف2 

 (.7/126مسؤوليته.انقر:الفقهاملنه يعلىمذهباسمامالشا عي 
 /ب(م نسخة ت(.246/ل4(هناةة 3 
 (.3/341(،مغيناحملتاج 5/408(انقر:العءةءشرحال جيء 4 
 (.3/342(،مغيناحملتاج 5/408(انقر:العءةءشرحال جيء 5 
 (انقر:املراجعالسابقة.6 
 (.3/342(،مغيناحملتاج 5/409انقر:العءةءشرحال جيء (7 
(،هناةةةةةةةاحملتةةةةةاج5/10(املةةةةةذهب:أنةةةةةهالةطالةةةةةبالةةةةةءوجبقيلتهةةةةةا.انقةةةةةر:روضةةةةةةالطةةةةةالاني 8 

 5/156.) 
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و يلةاإ اكةةانالغاصةبأعتقهةةاوتءوجهةاا اطةةب،الةءوجمسةت لعاشةةرا طنكةاحاألمةةة
قالاسمام:إنملةك است  اهارجعااعلى،وإ اغرمالءوجقيلةمنا عها،حرةتهاظا ً

.(4 ااقطعاً(3  رجعطة(2 طمل است  اها(1 (وإن ،الغاصب

الغاصةةبضةةل  قشةةى(5 طةةةد حيةةثضةةل املغشةة بمةة ترتيةةبةةةدهعلةةى:الثانيةةة
الغاصةةب(6 طإال  لةة كانةةتالقيلةةةيفةةةدالغاصةةبأكثةةر ةةالءمد الةطالةةباةةا،القةةيم

أمةةاعلةةىق لنةةا،لن نضةةلانالغشةةبضةةموهةة ظةةاهرعلةةىالقةة ل هنةةمةَ،(7 كةةذاأطلقةة ه
ةةة مالتلةةفةأوبقيلةة، كانةةتقيلةةةةةة مالتلةةفأكثةةر، هنةةمةضةةلن نقيلةةةةةة مالقةةاض

 يقهةرأنةرجةعدلقةدرالءا ةدعلةىالغاصةبكلةاسةي يتعة ، كانتة مالقةاضأكثةر
مث،صاحبالتقرةب يلاإ اكانالثل الذعاشرتىبهأقلم القيلةأنهةرجعدلءا د

رجةةعاةةاعلةةىمةة ،وإنأداهةةااآليةةر،قيلةةةمةة قةةرارالضةةلانعليةةه ةةذاكمهلةةاأدىال
،والغاصةةةةبمةةةة الغاصةةةةبإ اتلةةةةفاملةةةةاليفةةةةةدهةسةةةةتقرالضةةةةلانعليةةةةه،عليةةةةهقرارهةةةةا

 ةةةإنكانةةةتيفةةةةد، ةةةإنايتلفةةةتالقيلةةةةيفةةةةدةهلا،ولللالةةةكأنةطالةةةبأةهلةةةاشةةةا 
انةةةتالعةةةنيقا لةةةةكةةةانلةةةهمطالاةةةةوإنك،األولأكثةةةر ةةةالءمد الةطالةةةباةةةاإالاألول

.(8  إنأيذالقيلةواسرتدالعنيرّدالقيلة،والثايندلعني،األولدلقيلة

 

 (.217-7/216.انقر:هناةةاملطلب املثات،والش اب وإنملةك (يفالنسختني(1 
 (زمد م  ز(.2 
 جع(،والش اباملثاتم  ز(.(يف ت( ر3 
 (.217-7/216(انقر:هناةةاملطلب 4 
 (زمد م  ز(.5 
 (زمد م  ز(.6 
 (.5/408(،العءةءشرحال جيء 279(انقر:تتلةاسدنةل 7 
(،مغةةةةةةيناحملتةةةةةةاج5/408(،العءةةةةةةةءشةةةةةةرحالةةةةةة جيء 280-279(انقةةةةةةر:تتلةةةةةةةاسدنةةةةةةةل 8 

 3/342.) 
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طعامةاً(1 /و لهعلىإتيفاملغش بكلال غشب:ل  لالغاصبأجناياًّالثالثة
كةةلعلةةىالشةةحيحاآلعلةىدحلةةال قةةرارالضةةلان  كلةةهجةاهيً،وقّدمةهسنسةةانضةةيا ة

كةلملوإنغةرماآل،كةل علىهذاإنغرمالغاصةبرجةععلةىاآل،(2 املشه ريفاجلدةد
ولةة كةةانالغاصةةبقةةالحةةني،(4 احلكةةمدلعكةة (3 هوعلةةىمقابلةة،ةرجةةععلةةىالغاصةةب
علةةةةىالغاصةةةةبكةةةةل فةةةةيرج عةةةةهماملالةةةةكاآل ةةةةإنغةةةةرّ،هةةةة ملكةةةةي:قةةةةدمالطعةةةةامقةةةةال

كةلوعلةىالقة لنيإمنةاةغةرماآل،(6 كةلوإنغرمالغاصبملةرجعبةهعلةىاآل،(5 الق الن
 ةةإنكانةةتقيلتةةهيفةةةدالغاصةةبأكثةةر تلةةكالةةءمد علةةىالغاصةةب،قيلةةةةةة ماألكةةل

ولةة وهةةب،(8 بةةهاسةتقّرالضةةلانعليةهيةة ِّدحلةالأوأُوإنكةةاناآلكةلعاملةةاً،(7 ياصةة
 ةإن، استقرارالضلانعليهةناينعلىاستقرارهعلىالضةيف،املغش بم غريه  تلفه

 

 /أ(م نسخة ت(.247ل/4(هناةة 1 
(،العءةءشرح4/318(،التهذةب 206-7/205(،احلاوع 8/217(انقر:خمتشراملءين 2 

 (.410-5/409ال جيء 
 (أع:الق لالقدك.3 
 (انقر:املراجعالسابقة.4 
(ولةةةانفةةة القةةة لنيالسةةةابقني،والشةةةحيحأنةةةهالةرجةةةع.انقةةةر:التعليقةةةةالكةةة ىطمةةة كتةةةاب5 

 (.2/342(،أسيفاملطالب 222لغشبإىلكتاباسجارا  ل ا
(،تتلةةةاسدنةةة222(انقةةر:التعليقةةةالكةة ىطمةة كتةةابالغشةةبإىلكتةةاباسجةةارا  ل 6 

 (.5/410(،العءةءشرحال جيء 353ل 
(ما كرهاملشنفم أناآلكلإمناةغرمقيلةةةةةة ماألكةةل،اتبةةع يةةهاملتةة ي،وعنةةدالقاضةةيأ 7 

الطيب،والرومين،والعلةةراينأناآلكةةلةغةةرمقيلةةةاألكةةلأكثةةرمةةاكانةةتمةة حةةنيقاضةةهإىل
(،التعليقةةةالكةة ىطمةة كتةةابالغشةةبإىلكتةةاب352أنأكلةةه.انقةةر:تتلةةةاسدنةةةل 

 (.7/77(،الايان 9/77(،حبراملذهب 221 ل اسجارا 
(،احلةةةةاوع223(انقةةةةر:التعليقةةةةةالكةةةة ىطمةةةة كتةةةةابالغشةةةةبإىلكتةةةةاباسجةةةةارا  ل 8 

 (.4/318(،التهذةب 2/207(،املهذب 7/206 
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الةسةتقّرعليةه فةياسةتقراره:وإنقلنا،(1 هبستقّرعلىالضيفاستقّرعلىاملتّة:قلنا
ولةة كةةان،(4 مةة حةةنيقاضةةهإىلحةةنيأتلفةةه(3 /وةلءمةةهقيلتةةه،(2 هةةبوجهةةانعلةةىاملتّ

ولة ايتلفةايف لةك ادعةاهالغاصةبوأنكةةره،(5 دحلةالاسةتقّرالضةلانعليةهقطعةةاًعاملةاً
،قالاملاوردع: إنقالقلتلكعندأكلهوااابهأنهمغش بصةّد ،اآلكلواملّتهب

ولة قةّدمالطعةاماملغشة ب،(6 وإنقاللهعر ت لكم غريعصةّد اآلكةلواملّتهةب
يف لةك هةذهجناةةةمة (7 طاآلكةل رّ إنجعلناالقرارعلىاحل،نسان  كلهإادإىلع

والةاةةةةا العاةةةةدعلةةةةى،وإنجعلنةةةةاهعلةةةةىالغاصةةةةبط لةةةةبالغاصةةةةب،العاةةةةدةاةةةةا  يهةةةةا
قّدمةةهإىلايلةةةمةة غةةريإ نمالكهةةا (9 نةةاًامأوتِّولةة كةةاناملغشةة بشةةعرياً،(8 الشةةحيح

 

(،التهةةذةب7/207(والشةةحيحمةة املةةذهباسةةتقرارالضةةلانعلةةىاملّتهةةب.انقةةر:احلةةاوع 1 
 (.5/10(،روضةالطالاني 5/410ةءشرحال جيء (،العء4/318 

 (انقر:التعليقالسابقمعاملراجع.2 
 /ب(م نسخة ز(.232/ل3(هناةة 3 
(الشةة ابأنةةهةلءمةةهأكثةةرمةةاكانةةتقيلتةةهمةة حةةنيقاضةةهإىلحةةنيتلفةةه.انقةةر:حبةةراملةةذهب4 

اباألوليفأركانالضلانم (،املطلبالعايطم العارةةإىلالا7/77(،الايان 9/77 
 (.425كتابالغشب ل 

(،حبةةراملةةذهب7/206(كلايفمس لةاآلكةةلاملتقدمةةةإ اكةةانعاملةةاًدحلةةال.انقةةر:احلةةاوع 5 
 (.5/410(،العءةءشرحال جيء 9/77-78 

 (.7/206(انقر:احلاوع 6 
 (زمد ةقتضيهاالسيا .7 
الغاصةةبإ اقةةّدمالطعةةاماملغشةة بلعاةةد  كلةةهولةة إب نمالكةةه،(الشةةحيحمةة املةةذهبأن8 

 األكلجناةةم العادةُاةةا  يهةةا، لةة ضةةل الغاصةةبرجةةععلةةىقيلةةةالعاةةد.انقةةر:العءةةةء
 (.2/342(،أسيفاملطالب 5/410شرحال جيء 

:عشيفةالءر م ال وحن ه.انقر:لسانالعرب 9   (.13/71(التِِّّبم
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(2 ول أمةرقشةادً،(1 وإنكانإب نه ه كلال أكله، الضلانعلىالغاصب،  كلته
 قةرارالضةةلان،بقطةعالثةة باملغشة ب فعةيجةاهَلنيأويياطةاً،بةذبحالشةا املغشة بة
أوقتةةل،أوإحةةرا ،إبتةةيفاملغشةة ببكسةةر ولةة أمةةرإنسةةا ً،(3 علةةىالغاصةةبقطعةةاً
،أنةةةهعلةةةىالقةةة لنييفأكةةةلالطعةةةام:أحةةةدلا،دلغشةةةب طرةقةةةانوحن لةةةا فعةةةلجةةةاهيً

علةةىأكةةلطعةةامإنسةةا ًولةة أكةةرهإنسةةانٌ،(4 القطةةع نالقةةرارعلةةىاملتلةةف:وأصةةحهلا
.(5 هلهوجهانغريه  كلهوغرمهاملالك فيرج عهعلىاملكرِّ

 :  فر 
وضةةةلانمةةةانقةةةصمنةةةه،الغاصةةةباملغشةةة ب اسةةةتعللهاملسةةةتعريلءمةةةهرده(6 /لةةة أعةةةار
مثإنملةضل املستعريم املالكاألجءا ،منهلااكيًّلولللالكأنةطالبا،وأجرته

،ألجةةءا إنأ ةةرد عةة األجةةر ااملسةةتحقةدالسةةتعلالعلةةىاملةةذهب فةةيقةةرارضةةلان
،(8 األصةل ةالقرارعليةهقطعةاًكةضةلنها:وإنقلنا،(7 ألجر ا يفاملتقدميفالطعاماو

 

(،أسةةةةيف5/410جةةةععلةةةةىمالةةةكالاهيلةةةةةمبةةةاغرمةةةةه.انقةةةةر:انقةةةر:العءةةةةةءشةةةرحالةةةة جيء ( ري1 
 (.2/342املطالب 

(القشَّاب:اجلءَّار،وأصلالكللةَقَشب،والَقشمبالقطع،وُ يالقّشابقشادًلذلك.انقر:2 
 (.5/94(،مقاةي اللغة 310املن ديفاللغةل 

 (.5/410(،العءةءشرحال جيء 7/74(،الايان 357(انقر:تتلةاسدنةل 3 
 (.5/11(،روضةالطالاني 5/410(،العءةءشرحال جيء 355(انقر:تتلةاسدنةل 4 
(؛ألناألصةةل95(الذعةقهرأنهالةرجعكلاهةة الشةةحيحيفمسةة لةاآلكةةلاملتقدمةةةل 5 

ألناستةةيفأقةةة ىمةة إثاةةةا اليةةةدأّنقةةرارالضةةةلانعنةةدتلةةةفاملغشةة بعلةةةىمةة أتلفةةةه؛
 (.5/409(،العءةءشرحال جيء 355العادةة.انقر:تتلةاسدنةل 

 /ب(م نسخة ت(.247/ل4(هناةة 6 
 (م النصاحملقق.95(انقر:ل 7 
(،املطلبالعايطم العارةةإىلالااباألوليفأركانالضلانم 4/318(انقر:التهذةب 8 

 (.429كتابالغشب ل 
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وقةةال،(1 اعلةىالغاصةةبقةالالقاضةةي:ولة ملةكةة اسةةت ىفاملنفعةةوغةةرماألجةر رجةةعاةة
ومةنهممة ،كلايفتقدكالطعام، لنهمم قال يهق الن،الف راين:ل أعاراملغش ب

وهةةةذا،(2 ؛ألنةةهرضةةيدلضةةلانحةةنياسةةتعارقةةالةسةةتقّرالضةةلانعلةةىاملسةةتعريقطعةةةاً
أومةةةانقةةةصمنهةةةا،ا ةةةيفيفضةةةلانالعةةةنيإ اتلفةةةتدالسةةةتعلالهةةةمأنّةفالتعليةةةل

.(4 يفقيلةالعني(3 طال والقاهرأنهيفاألجر ،دالستعلالعلىوجهدونغريها

دحلةال فةي:ل قّدمالغاصةبالطعةاماملغشة بإىلمالكةهضةيا ة  كلةهجةاهيًالرابعة
قرارالضلانعلىالغاصبملة أمثَّ: إنقلنا، اانعلىتقدميهإىلأجنبرا تهق النمرتّ

،الغاصةبهنةا(6  بةرئطقرارهعلىاآلكةل:وإنقلنا،(5 قالاملت ي:وه املنش ل،هنا
ومجاعة،واب الشاال،(8 ومقتضىكيمسليم،(7 ومقتضىالانا أنةك ناألصحال ا  

 

(انقةةةر:املطلةةةبالعةةةايطمةةة العارةةةةةإىلالاةةةاباألوليفأركةةةانالضةةةلانمةةة كتةةةابالغشةةةب ل1 
 429.) 

 /ب(.158/ل1(انقر:اسدنة 2 
 (زمد ةقتضيهاالسيا .3 
(انقر:املطلبالعايطم العارةةةةإىلالاةةاباألوليفأركةةانالضةةلانمةة كتةةابالغشةةب ل4 

 430.) 
 (.358(انقر:تتلةاسدنةل 5 
 (سقطم  ز(.6 
(واألظهريفاملذهبأنهة أ.انقر:التعليقةالك ىطم كتابالغشةةبإىلكتةةاباسجةةارا  ل7 

 (.5/157(،هناةةاحملتاج 5/410(،العءةءشرحال جيء 7/278(،هناةةاملطلب 223 
حامةةةةد، قيةةةةٌهأصةةةة ي،مةةةة شةةةةي يه:أ (هةةةة :أبةةةة الفةةةةتحسةةةةليمبةةةة أةةةةة ببةةةة سةةةةليمالةةةةرازع8 

بكةةةةرا طيةةةةب،والفقيةةةةهنشةةةةر جعفةةةةرالتليلةةةةي،ومةةةة تيميةةةةذه:أ اسسةةةةفراةيين،والةةةةدبةةةة
املقدسةةي،ومةة مؤلفاتةةه:اسشةةار يفالفقةةه،وضةةيا القلةة ب،تةة يفغرقةةاًيفحبةةرالقلةةءمسةةنة:

(،طاقةةةةةةا الشةةةةةةا عيةالكةةةةةة ىللسةةةةةةاكي17/645يمالنةةةةةةاي  ه.انقةةةةةةر:سةةةةةةريأعةةةةةة447
 (.1/225(،طاقا الشا عيةالب قاضيشهاة 4/388 
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،وحكىاسمام،(2 (1 واب أ عشرون،م العراقينيترجيحعدمال ا  وصححهالرومين
ألنتشّرفاملالكيفضل ؛والغءايع األصحابأّنال ا  هناأوىلم االستقرارمثّ

حىتترددوايفأنهل أود املغشة ب،(3 قةالضلانع الغاصبلمإتي هةقتضيقطععُ
والذعأوردهالقاضي،ولاوجهان؟أووهاه تلفيفةدههلة أالغاصب،عنداملالك

،ومقتضةةىهةةذاالرتتيةةبحشةة لطرةقةةة نيةةةقاطعةةةدلةة ا  ،(4 هةة املةةذهبأنةةهالةةة أو
وكةةةذااحلكةةةملةةة قارضةةةه،(5 وحكةةةىاملةةةاوردععةةة الاشةةةرةنيطرةقةةةة لثةةةةقاطعةةةةبعةةةدمها

هنةةا ةةة أمثَّ:قلنةةالةة أمةةا،منةةهتةةهوا ةةيفيفاملسةةا لمفةةرّ علةةىأنةةهالةةة أاا،(6 عليةةه
جةهخترّ:والثانيةة،قاطعةةدلة ا  :أحةدلا،ول وهبمنهوأقاضه  تلفه طرةقةان،(7 أوىل

،أوأعاره،ضلان ندعهاملغش ب(9 /ول أثاتالغاصبلللالكةد،(8 علىالق لني

 

(،االنتشةةارمةة بداةةةةكتةةابالايةةعإىلهناةةةةكتةةابالشةةفعةرسةةالة9/78(انقةةر:حبةةراملةةذهب 1 
ىلالااباألول(،املطلبالعايطم العارةةإ738دكت را اققةيفاجلامعةاسسيميةل 

 (.433يفأركانالضلانم كتابالغشب ل 
(واب أ عشرونه :أب سعدعادهللاب الدب هاةهللاب املطّهرب أ عشرونبةة أ 2 

علةةيالفةةارقي،واسمةةامابةة مخةةي الفقيةةه،ومةة التليلي،قاض قيه،م شي يه:أ السرع
بكراب النحاأ،وم مؤلفاته:كتاباالنتشار،واسرشادتيميذه:احلا  اب عساكر،وأ 
(،طاقةةةةا 21/125ه.انقةةةةر:سةةةةريأعةةةةيمالنةةةةاي  585يفنشةةةةر املةةةةذهب،تةةةة يفسةةةةنة:

 (.2/27(،طاقا الشا عيةالب قاضيشهاة 7/132الشا عيةالك ىللساكي 
 (.3/389(،ال سيط 7/278(انقر:هناةةاملطلب 3 
 (.437(انقر:املطلبالعايطم العارةةإىلالااباألوليفأركانالضلانم كتابالغشب ل 4 
 (.7/207(احلاوع 5 
 (.2/342(،أسيفاملطالب 9/78( إّنالغاصبالة أ.انقر:حبراملذهب 6 
(،العءةةةةةءشةةةةرحالةةةة جيء7/79(،الايةةةةان 7/207 (والشةةةةحيحأّنالغاصةةةةبةةةةة أ.انقةةةةر:احلةةةةاوع7 

 5/410.) 
 (والشحيحالقطعدل ا  .انقر:املراجعالسابقة.8 
 /أ(م نسخة ت(.248/ل4(هناةة 9 
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ولةة ديةةلاملالةةكدارالغاصةةبوأكةةلالطعةةام،(1 أوأقرضةةه تلةةفعنةةدهبةةرئالغاصةةب
 قتلةه(4  مالكةهطالعاداملغش بعلةى(3 الصول ،(2 أنهللغاصببرئاملغش بظا ً

و يلةاإ اعلةم،(5 س ا علةمأنةهعاةدهأمال،ع نفسهملة أالغاصبم ضلانها عاًد
 فةةي،أنةةهللغاصةةبقتةةلهةةذاالعاةةد قتلةةهظةةا ًا:لةةهولةة قةةالالغاصةةب،(6 وجةةهأنةةهةةة أ

ول أطعمَ،(7 واألصحالسق ت، يلاإ اقالهألجن ،سق تالضلانالطرةقاناملتقدمان
 ل كاناملالك،(8 أوعاملاً،تهملة أس ا كانالعادجاهيًأودابَ،املالكعادَاملغش بَ

قالاملت ي: ه كلالة غشةبمة ،افهيكهلاوصاراحبيثرُ،م إطعامهلامتنعاً
.(9 الغاصبلريدعلىاملالك

إىلاملغشة ب  عتقةةه(10  وأشةارطعتةقهةذاالعاةةدأ:لة قةالالغاصةةبلللالةكاخلامسةة
،(1 (11 /أنةةهالةنفةةذ:وبةةهقةةالالشةةي أبةة حامةةد:أحةةدها، ثيثةةةأوجةةه،دحلةةالجةةاهيً

 

(،العءةةةةءشةةةرح4/319(،التهةةةذةب 9/78(،حبةةةراملةةذهب 358(انقةةر:تتلةةةةاسدنةةةةل 1 
 (.5/410ال جيء 

 (.5/11(روضةاملطالاني 411-5/410(،العءةءشرحال جيء 360ل (انقر:تتلةاسدنة2 
(صةةةةالةشةةةة لإ اوثةةةةبواسةةةةتطال،ةقةةةةال:صةةةةالالفحةةةةلةشةةةة لإ اوثةةةةب.انقةةةةر:الشةةةةحاح3 

 (.2/266(،النقماملستعذب 3/322(،مقاةي اللغة 5/1746 
 (يف ز( ملكه(.4 
(،أسةةةةةيفاملطالةةةةةب5/411الةةةةة جيء (،العءةةةةةةءشةةةةةرح360-359(انقةةةةةر:تتلةةةةةةاسدنةةةةةةل 5 

 2/342.) 
 (.5/11(،روضةالطالاني 360-359(انقر:تتلةاسدنةل 6 
(،املطلةةب7/280(أع:سق تالضلانع الغاصبواستقرارهعلىالقاتل.انقر:هناةةاملطلب 7 

 (.438 العايطم العارةةإىلالااباألوليفأركانالضلانم كتابالغشب ل
 (.9/79(،حبراملذهب 7/207(انقر:احلاوع 8 
 (.427(انقر:تتلةاسدنةل 9 
 (يف ز(   شار(.10 
 /أ(م نسخة ز(.233/ل3(هناةة 11 



 كتاب الغصب        اجلواهر البحرية

104

،(4 والةةةةةة أالغاصةةةةةب،ةنفةةةةةذ:و لثهةةةةةا،(3 أنةةةةةهةنفةةةةةذوةةةةةة أالغاصةةةةةب:(2 (وأصةةةةةحهلا 
،وه الةعرفأنةهعاةده،قزوجتهأوطلّ،النجارمن يلاإ اأعتقعادهوال جهاناألوّ
أمةا،الغاصةبالةة أيفمسة لةاألكةل:قلنةاإ امبةاويشصاملتة ياألوجةه،وأهنازوجته

هعنةكملعتقتةُأَ:عتقهعين قالأ:قالل وأما،(5 إ اقلناة أ يقطعبنف  العتقوال ا  
ني يلةةاإ اد وبنالةةابعضةةهمعلةةىالةة جه،(6 ةنفةةذالعتةةقعةة الغاصةةبعلةةىالشةةحيح

وبنالةاالاغة ععلةىمةاإ اقةالأعتقةتعاةدع،(7 مالأبيهعلىأنهحّي ةإ اهة ميّةت
 هةل، إنقلناالةقعع الغاصةب،(8 ع  ينوملةك أ نلههلةعتق؟ يهوجهان

 هة كلةالة قةالعتقةهمطلقةاًأ:قالالقاضي:ولة قةال،و يهكيم،(9 ةنفذ؟ يهوجهان
قتةةةَوملةعلةةمأنةةهعاةةةده  عتقةةهعَ،عتةةةقهةةذاالعاةةةدأ:ولةة قةةةالاملالةةكللغاصةةب،(10 عةةين
.(11 س ا قالعيّنأوأطلق،ئالغاصبرِّوبَ

   = 

 (.9/79(انقر:حبراملذهب 1 
 كذايفالنسختني،ولعلالش اب وأصحاها(؛ألهناثيثةأوجه.(2 
(،مغةةين5/411(،العءةةةءشةةرحالةة جيء 4/319(،التهةةذةب 7/280(انقر:هناةةاملطلةةب 3 

 (.3/343احملتاج 
 (.361-360(انقر:تتلةاسدنةل 4 
 (انقر:املرجعالسابق.5 
 (.6/16(،حتفةاحملتاج 5/411(،العءةءشرحال جيء 361(انقر:تتلةاسدنةل 6 
 (.3/343احملتاج (،مغين361(انقر:تتلةاسدنةل 7 
 (.4/319(انقر:التهذةب 8 
 (.3/343(،مغيناحملتاج 6/16(الشحيحم املذهبأنهةنفذ.انقر:حتفةاحملتاج 9 
(انقر:املطلبالعايطم العارةةإىلالااباألوليفأركانالضلانم كتابالغشب ل10 

 443.) 
 (.5/12(،روضةالطالاني 5/411ال جيء (،العءةءشرح4/319(انقر:التهذةب 11 
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دحلةةةةالءوجهةةةةاجةةةةاهيًت ،اجلارةةةةةةاملغشةةةة بةمةةةة مالكهةةةةا:لةةةة زّوجالغاصةةةةبُالسادسةةةةة
ولةة اسةةت لدهانفةةذاسةةةيدقطعةةاً،(1 كلةةالةة أودعهةةاعنةةده تلفةةت، تلفةةتعنةةدهملةةة أ

.(3 يفاسعتا (2 م/وأشاربعضهمإىلدي ا يفاملتقد،وبرئالغاصب

 : فر 
العةني قةرارأوتلفتيفةةدهوردّ،واست ىفاملست جراملنفعة،املغش بَرالغاصبُل أجّ

لكةةة لةةة كانةةةتأجةةةر املثةةةلأكثةةةرمةةة املسةةةلى يقهةةةرأنةكةةة ن،(4 األجةةةر عليةةةهقطعةةةاً
وسةةي يتإن؟هةةلةرجةةعاملشةةرتعدلءا ةةد،احلكةم يةةهكلةةالةة دعةةهوزاد قيلتةةهعلةى نةةه

.(5 وةسرتداألجر املسلا م الغاصبإنكانأيذها،شا هللاتعاىل

 .د التلفالواجب عن:الركن الثاين
واملضل   قسلان:

دملااشةةةةر (6  الطةةةرفطوضةةةلن ندجلناةةةةةةعلةةةىالةةةنف :األحةةةراراملعشةةة م ن يُاأحةةةدمه
أونقلةةه،والشةةرادً،وملمينعةةهطعامةاًحةا حةةراً لةة ،(7 لسةابدونالتلةةفحتةتاليةةددو

 

(،أسةةيفاملطالةةب12-5/11(،روضةةةالطةةالاني 411-5/410(انقةةر:العءةةةءشةةرحالةة جيء 1 
 2/342.) 

 /ب(م نسخة ت(.248/ل4(هناةة 2 
 (.10/483(،كفاةةالنايه 5/411(،العءةءشرحال جيء 7/281(انقر:هناةةاملطلب 3 
 (.4/317(،التهذةب 351ةاسدنةل انقر:تتل(4 
 انقراملراجعالسابقة.(5 
 (يف ت( دلطرف(والش اباملثاتم  ز(.6 
 (.5/12(،روضةالطالاني 5/412(العءةءشرحال جيء 7 
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علةةةةةةىمةةةةةةاسةةةةةةي يتيف،(1 كةةةةةةانأوصةةةةةةغرياًتركةةةةةةهحةةةةةةىتمةةةةةةا ملةضةةةةةةل كاةةةةةةرياًوإىلقرةةةةةةةة
والةضل مالي مبعش مكاملرتد.،(2 اجلنام 

.وأعيان،منا ع:وهيتنقسمإىل،األم الوهياملراد هنا:الثاين

أمةةااآلدمةةي يضةةل ،واحليةة انةنقسةةمإىل دمةةيوغةةريه،حيةة انوغةةريه:واألعيةةانتنقسةةمإىل
واستةةيفبقيلتةهدلغةةةمةابلغةةتسة ا قتةةِّلأو،عنةةدالغشةبنفة الرقيةقإ اكةةانمعشة ماً

،ةبةةهراحةا احلالةةّواجلِّ،وأمةاأطرا ةةه،م وإنزاد علةىأعلةةىالةةدّ،تلةفحتةةتاليةدالعادةةةة
سةةة ا ، لةةاالةتقةةدرال اجةةةب يهةةامةةة احلةةر ال اجةةةب يةةهمةةة الرقيةةقمةةةانقةةصمةةة قيلتةةه

حشةةل لةةكدناةةةةأوو ةةة اوةةةةحتةةتاليةةدالعادةةةةإ املةكةة علةةىعضةة ةءةةةدالنةةاقص
بةلأةط،وإننقةص لةك،ضةل اجلراحةةعلةىاليةدمبةاةالةغنشةفالقيلةةتعلىتقدره ي

ط ةةةإنحشةةةلدناةةةةة فيةةةهقةةة الن،،ومةةةاةتقةةةدرال اجةةةب يةةةهمةةة احلةةةرّ،عنةةةهعلةةةىمةةةاسةةةي يت
يف(4  القيلةةةةوط(3 أصةةحهلا:يفاجلدةةةدأنةةةهةتقةةدرمةة الرقيةةةقأةضةةاًكلةةاةتقةةةّدرمةة احلةةر 

ل مةة احلةةرومةةاضةةُ،  ةةراحالرقيةةقمةة قيلتةةهك ةةراحاحلةةّرمةة دةتةةه،ةةةةيفاحلةةرّحقةةةكالدِّ
زاد علةةىاألر أوسة ا ، ي ةبيفةةدهنشةةفالقيلةة،ل مة الرقيةةقدلقيلةةدلدةةةضةُ
وبعضةةةهمإىلايتيةةةارهأّنال اجةةةب يةةةهمةةةا،والقةةةدكونسةةةاهبعضةةةهمإىلابةةة سةةةرةج،نقشةةةت

الطةرع يةه(1 سةامةوالقَ،الحتللةه(6 أنالعاقلةالق لنييفوه ك حد،(5 ةنقصم القيلة
 

 (.7/80(،الايان 208-2/207(انقر:املهذب 1 
 /أ(م نسخة ت(.141/ل9(انقر:اجل اهرالاحرةة 2 
 (زمد  ز(.3 
 (يف ت(  القيلة(،والش اباملثاتم  ز(.4 
(،5/412(،العءةةةةءشةةةرحوالةةة جيء 172-7/171(،هناةةةةةاملطلةةةب 3/251(انقةةةر:األم 5 

 (.3/344(،مغيناحملتاج 2/342(،أسيفاملطالب 13-5/12روضةالطالاني 
الةةذة ةعطةة ندةةةةمةة قتلةةهيطةةً .انقةةر:(عاقلةةةالرجةةل:عشةةاته،وهةةمالقرابةةةمةة قاةةلاألب6 

 (.168(،الءاهريفغرةبألفاوالشا عيل 5/1771الشحاح 
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قيلتةهألةف رجعةتقيلتةهععاةددَلة قطةعةةَ ،(2 وملةثاتهبعضةهموقطةعدألول،كالاهيلة
يةةةةةرعينةةةةةه رجعةةةةةت و قةةةةة ،يةةةةةررجليةةةةةه رجعةةةةةتقيلتةةةةةهإىلعشةةةةةر  (3 / قطةةةةةع،إىلما ةةةةةة
والثالةةةث،والثةةةاينمئةةةة،يةةةر علةةةىاجلدةةةةدةلةةةءماألولألةةةف وقتلةةةه،(5 إىلدةنةةةار(4 طقيلتةةةه 
،والثالةةةثتسةةةعة،والثةةةاينتسةةةع ن،وعلةةةىالقةةةدكةلةةةءماألولتسةةةعلا ة،والرابةةةعدةنةةةار،عشةةةر 

(7  عنةةهطكلةةالة غشةةاه سةقطتةةةده،وإنحشةلو ةةةحتةتاليةةدالعادةةة،(6 والرابةعدةنةةار
و يةهوجةه،اجلناةةة(8  ياصةيةطوالتقةدةرمة ، ال اجةب يةهمةانقةصمة قيلتةه،و ة اوةة

وطةردهاسمةام: يلةاإ اجةيفالعاةديفةةد،(9 رأنهإ اكاناألر أقلم املقّدروجباملقةدّ
وعلةىاجلدةةدلة قطةعالغاصةبةةدالعاةدلءمةهأكثةر،يفةةدهالغاصب قطعتةدهقشاصةاً

 لةة نقةةصدلقطةةعثلةةثقيلتةةهكلةةالةة كانةةت،وأر مةةانقةةص،األمةةرة مةة نشةةفقيلتةةه

   = 

معلةةى أ1  (الَقسةةامةبفةةتحالقةةاف:اسةةملَتميةةانالةةيتتقسةةمعلةةىأوليةةا املقتةة لإ اادعةة ادممقتةة اِّ
 (.5/378 (،مغيناحملتاج5/86(،مقاةي اللغة 5/2010اال همبه.انقر:الشحاح 

(انقر:املطلبالعايطم العارةةةةإىلالاةةاباألوليفأركةةانالضةةلانمةة كتةةابالغشةةب ل2 
 459-460.) 

 /أ(م نسخة ت(.249/ل4(هناةة 3 
 (سقطم  ز(.4 
(الدةنار: ارسيمعّرب،وهةة اسةةمللقطعةةةمةة الةةذهباملضةةروبةاملقةةدر دملثقةةال، هةةيختتلةةف5 

أهنةةامةة الةةذهبيفحةةنيأنالةةدراهممةة الفضةةة،وةةُةرادفالةةدةناراملثقةةاليفعةة الةةدراهميف
عةةةرفالفقهةةةةا ،وأثاةةةةتبعةةةةضالاةةةةاحثنيبعةةةةداسةةةةتقرا همللنقةةةة داسسةةةةيميةأنالةةةة زنالةةةةدةنار

(،معادلةةةةةاألوزانواملكاةيةةةةل4/292جرامةةةةاً.انقةةةةر:لسةةةةانالعةةةةرب 4,25الشةةةةرعيةُعةةةةادل
(،املقةةةادةريفالفقةةةةهاسسةةةةيمييفضةةةة  138-134املعاصةةةةر  الشةةةرعيةدألوزانواملكاةيةةةةل

 (.35-23التسليا املعاصر  
 (.7/172(انقر:هناةةاملطلب 6 
 (يف ز( عنده(.7 
 (يف ز( ياصة(.8 
 (.13-5/12(،روضةالطالاني 5/412(،العءةءشرحوال جيء 7/15(انقر:الايان 9 
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مئةةةومخسةة نمئةةةوجةةبعليةةهنشةةفالقيلةةةأربةةععلا ة شةةار بعةةدالقطةةعسةةتقيلتةةهتسةة
 عليةةهكلةةةال(2  ةةةهةدطولةةة قطةةع،مئةةةةلءمةةهمخةة مئةةةأربةةع(1 /وإنصةةار ،حبكةةماجلناةةةة
ولةة سةةقطتةةةدالعاةةديفةةةدالغاصةةبمل،وزاد قيلتةةه(3 نثييةةهوكةةذالةة قطةةعأُ،قيلتةةهورده

،(5 رواملةةةةةةةدبّ،(4 و يةةةةةةةهال جةةةةةةةهاملتقةةةةةةةدم،ةضةةةةةةةل إالأر النقشةةةةةةةانعلةةةةةةةىالقةةةةةةةدكواجلدةةةةةةةةد
ا عضة مة املكاتةبحتةتةةده ةوإ ا،(9 يفالضلان(8  كالقِّ(7 واملست لد ،(6 واملكاتب
،سةّيدهلدهولة مةا ضةلنه كةانلسةيّوإنرجةعإىلالةرّ،لةه إنعتقكةانمضةل  ً،ضلنه

معشةة ماً ةإنكةانمتلة الً،وأمةاغةرياآلدمةةيمة احلية ا  ،والةضةل غةرياملعشة مكاملرتةد
 ةإ اقطةعةةد،ويفأجءا ةهمةانقةصمة القيلةة، ال اجب يهالقيلةم اجلناةةةواليةدالعادةةة

 

 نسخة ز(./ب(م 233/ل3(هناةة 1 
 (يف ت( ةده(،والش اباملثاتم  ز(.2 
 (.1/144(،مقاةي اللغة 53(األنمثيان:ا شمَيتان.املن ديفاللغةل 3 
-5/12(،روضةالطالاني 413-5/412(،العءةءشرحال جيء 4/300(انقر:التهذةب 4 

نالضلانم كتةةابالغشةةب ل(،املطلبالعايطم العارةةإىلالااباألوليفأركا13
 460-461.) 

هعلةةىم تةةه، ةّةىبةةهألناملةة  دبةةراحليةةا ودبةةركةةلشةةي مةةا5  (املةةَدبَّر:أعالةةذععلةةَّقسةةيادهعتقةةَ
 (.3/244(،مع ماملشطلحا واأللفاوالفقهية 244ورا ه.انقر:حترةرألفاوالتنايهل 

بثلنةةةةه، ةةةةإ اسةةةةعىوأداهعتةةةةق.انقةةةةر:مقةةةةاةي اللغةةةةة(املكاتةةةةب:العاةةةةدةكاتةةةةبعلةةةةىنفسةةةةه6 
 (.1/209(،الشحاح 10/87(،اذةباللغة 5/159 

(املسةةت لد :هةةةيالةةةيتأتةةتب لةةةدسةةة ا أتةةتمبلةةةكالنكةةةاحأومبلةةكاليلةةةني.انقةةةر:التعرةفةةةا 7 
 (.3/278(،مع ماملشطلحا واأللفاوالفقهية 213لل رجاينل 

لعادإ اُملَِّكه وأب اه.(القِّ لغًة:ه ا8 
والقِّ يفاصطيحالفقهةةا :مةة ملأشةةل يةةهشةةي مةة أسةةاابالعتةةقومقدماتةةه.انقةةر:الشةةحاح

 (.4/105(،اذةباأل ا واللغا  395(،املغربيفترتيباملعربل 6/2184 
 (.5/13(،روضةالطالاني 5/413(انقر:العءةءشرحال جيء 9 
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وال،كاحلشةةةةرا وإنملةكةةة متلةةةة الً،(1 قيلتهةةةةاالاهيلةةةةأو قةةةة عينهةةةالءمةةةةهمةةةانقةةةةصمةةة 
اجللةادا  كةل(3  وهةيطوأمةاغةرياحلية ا  ،شي  يةه(2 ط ي كاجلللالشا لمعش ماً
مويفاملتقةةة ّ،دملثةةةلوالضةةةلانيفاملثلةةةيّ،واليةةةدالعادةةةةة،لمعشةةة ممضةةةل ندستةةةيفمتلةةة ّ

وكةذاكةلمةاهة ،كةا لرسة ا كانةتملسةلمأو مةيّ يةضل مالي متل الً،(4 دلقيلة
  علةةةةىق لنةةةةاالميكةةةة والءةةةةةتالةةةةنّ،(5 تلةةةة لكامليتةةةةةوودكهةةةةامبجنةةةة العةةةةني؛ألنةةةةهلةةةةي 

وكةةذاالقة ليفاملةةا ه،ال جهةةانيفصةحةبيعةهفةةيضةلان ميكة (6 /وأمةاعلةةىق لنةا،تطهةريه
،(7 تبكسةةرهاالكسةةراملشةةرو كةةالطنا رشةةضةةل  ال امليهةةيإ انقتوكةةذاال،الةةن  
،والشةةةلاانوال ةةةر يفا لةةةربةةةنيأنةرةقهةةةاحيةةةث ةةة زإراقتهةةةا،وكةةةذااألصةةةنام،والربطةةةة

وحكةةىالقاضةةييفضةةلان،(9 علةةىالقةة ل نةةهال ةة زإراقتهةةا(8 وحيةةثال ةة زكاحملرتمةةة

 

(،مغيناحملتاج5/413(،العءةءشرحال جيء 7/16(،الايان 7/174ةاملطلب (انقر:هناة1 
 3/345.) 

 (يف ز( وال(.2 
 (يف ز( وه (.3 
(،مغةةين5/13(،روضةةةالطةةالاني 5/413(،العءةةةءشةةرحالةة جيء 3/392(انقةةر:ال سةةيط 4 

 (.3/345احملتاج 
(،4/1613حلةةةبمةةة  لةةةك.انقةةةر:الشةةةةحاح (الةةةَ َدك:دسةةةماللحةةةموالشةةةحم،وهةةة مةةةاةُت5 

 (.2/653(،املشااحاملنري 480املغربيفترتيباملعربل 
 /ب(م نسخة ت(.249/ل4(هناةة 6 
(الطنا ر ارسيمعةةرَّبوهةةي: لةةةمةة  ال اللهةة والطةةرب ا عنةةقوأواتر.انقةةر:الشةةحاح7 

 (.2/567ال سيط (،املع م2/368(،املشااحاملنري 2/726 
يًّ،وإمنةةاكانةةتارتمةةة؛ألناختةةا ا ةَةّلجةةا ء8  ذعشةةريهالتشةةرييةةَ (ا لةةراحملرتمةةة:هةةيالةةيتاختةةاِّ

رُيإىلاحلُُل ضةةةإالَّبت سةةطالشةةد ، لةة ملحتةةرتمَوأُرِّةةمقةةَتيفتلةةك دسمجا ،ول ةنقلبالَعشةةِّ
.انقر:العءةءشرح  (.4/72(،روضةالطالاني 4/481ال جيء احلَالةلتعذارإ اداَ لِّّ

(،املطلةةبالعةةايطمةة 5/17(،روضةةةالطةةالاني 414-5/413(انقةةر:العءةةةءشةةرحالةة جيء 9 
 (.477العارةةإىلالااباألوليفأركانالضلانم كتابالغشب ل 
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وكةةمقيلتهةةايفطرةةةق؟وجانةةاهقلنةةاكةةمقيلتهةةالةة صةةار يةةيًّأ ةةإن:قةةال،احملرتمةةةوجهةةني
ر والتةرا مخة،(2 راةااوبنالاغريهعلةىا ةيفيفطه،(1   جبمابينهلا؟مشريهاييًّ

 ةإنأيةذ مة بية ام،عبية اموتةرا  يهةااةتّتةُوال،بيعهاوأ،أهلالذمةإالإ اتقاهروااا
ونسةبالثةاين؟يفأنال اجةبالةردأوالتلكةنيو كةراسمةاميي ةاً،هةاوهةيدقيةةوجةبردا

و يةةةهوجةةةهأهنةةةاالتةةةرا علةةةى،دوتقهةةةر ا ةةةد يفا ةةةيفيفمؤنةةةةالةةةرّ(4 (3 طاحملّققةةةني إىل
وهةة مةةاأوردهالقاضةةي،الةةذميإ اأظهرهةةاإالأنةكةة نشةةرتعليةةهيفالعقةةدعةةدمإظهارهةةا

هةةاإنولةة غشةةاتا لةةر مةة مسةةلموجةةبردّ،(5 و كةةراملةةاوردعمثلةةهيفإظهةةارالشةةليب
ة(6  الةةةيتطوهةةةي،كانةةةتارتمةةةة ؛ ةةةبردهةةةا:وقيةةةل،(7 وتةةةرا ،وإال ةةةي،اعتشةةةر للخليةةةّ

 فةيوجة بولة صةار يةيًّ،املذهب(9  علىطو،(8 طنيوبللينتفعااراايفطفي ر
وةفةةةة زبةةةةه،ال:و نيهلةةةةا،(10 وبةةةةهأجةةةةابصةةةةاحبالتنايةةةةه ةةةةب:أحةةةةدلا،هةةةةاوجهةةةةانردّ

كانةتارتمةةوجةبردا ةل؛ألهنةاكانةتنأهنةاإ: لثةاًوجهةاًغةءايوحكةىال،(11 الغاصب

 

 (.497-10/496(انقر:كفاةةالنايه 1 
 (انقر:املرجعالسابق.2 
  احملقني(والش اباملثاتم  ز(.(يف ت(3 
 (.18/101(انقر:هناةةاملطلب 4 
(،املطلةةةةةبالعةةةةايطمةةةة العارةةةةةةةإىلالاةةةةاباألوليفأركةةةةةان221-7/220(انقةةةةر:احلةةةةاوع 5 

 (.479الضلانم كتابالغشب  
 (سقطم  ز(.6 
(،روضة5/414يء (،العءةءشرحال ج2/208(وه الشحيحم املذهب.انقر:املهذب 7 

 (.5/17الطالاني 
 (.10/496(،كفاةةالنايه 2/208(انقر:املهذب 8 
 (يف ت( على(،والش اباملثاتم  ز(.9 
 (.7/82(،الايان 116(،التنايهل 2/208(وه املذهب.انقر:املهذب 10 
 (.10/496(انقر:كفاةةالنايه 11 



 كتاب الغصب        اجلواهر البحرية

111

ال ةةبوهةة ةقتضةةيإثاةةا يةةيفيفأناحملرتمةةةإ اصةةار يةةيًّ،وإال ةةي،واجاةةةالةةرد
،علةةىمخةةر ولةة عثةةر،قةةالاسمةةام:وال ةة زإراقةةةا لةةراحملرتمةةةاتفاقةةاً،وهةة تقرةةةب،ردهةةا

ونسبط ا ةف نةهلة ادعةى،بتعرضااعلىاملذهناةلةشهد هنامخريلملومعهاخم
.(1  لكالةقالمنهانتهى

اسراقةةجةاز وحيةث،(2 ومذهبالعراقينيأنهال ر بنياحملرتمةوغريهايفوج باسراقة
سةةةةةةقطقيلةةةةةةةت نةرميهةةةةةةاحب ةةةةةةرو،إالأنالةقةةةةةةدرعليهةةةةةةاإالبةةةةةةه،ال ةةةةة زكسةةةةةةراألواين

ولةةة اشةةةتغلإبراقتهةةةا،وكةةةذالةةة كانةةةتيفقةةة ارةرضةةةيقةالةةةر وأ:قةةةاليفاسحيةةةا ،(3 األواين
لوةتعطةّ،هةضةيع يةهزمانةُكةانلكة ،رةف لةكمل(5 طولة  (4 /ألدركهالفسا ومنع هقال

،حةاددوناآل،وأتدةاةاًقةال:وللة ال كسةرالقةروفالةيت يهةاا لة رزجةراً،شغله لةهكسةرها
 هةة عنةةد(7 حكةةام:وأمةةاالنايةةذقةةالاملةةاوردعيفاأل،(6 وقةةد عةةُل لةةكيفزمنةةهعليةةهالسةةيم

والت دةةةةةبعلةةةةى، لنةةةةعمةةةة إراقتةةةةه،(8 (عليةةةةه املسةةةةلل نةقةةةةرأ حنيفةةةةةمةةةة األمةةةة الالةةةةيت
 واياحلسةةةاةعةةةىنهةةةيولةةةي يفإراقتةةةهغةةةرم ،وعنةةةدالشةةةا عيلةةةي مبةةةالكةةةا لر،إظهةةةاره

يئلةة؛مةةرإبراقتةةهحةةاكممةة أهةةلاالجتهةةادوالةرةقةةهعليةةهإالأنيتَ،(9 (عليةةه اجملةةاهر وةءجةةر

 

 (.7/61 (انقر:هناةةاملطلب1 
 (.10/496(انقر:كفاةةالنايه 2 
 (.5/191(انقر:الن مال هاج 3 
 /أ(م نسخة ت(.250/ل4(هناةة 4 
 (زمد م  ز(.5 
 (.332-2/331(انقر:إحيا عل مالدة  6 
(النَّاِّيذم ي  م نَةَاَذ،والنةَّامذطرُحكالشي م ةدكوإلقا ه،7  نَِّيةَِّوُةشةةَبا اآلم رةُةلمَقىيفِّ َوالنَّاِّيذ:التَّلم

 (.5/380(،مقاةي اللغة 14/317(،اذةباللغة 8/191َعَليمهِّالمَلا .انقر:العني 
 الش اب عليها(.لعل(كذايفالنسختني،و8 
 الش اب عليها(.لعل(كذايفالنسختني،و9 



 كتاب الغصب        اجلواهر البحرية

112

،يفاآل امليهةةةةي(3 وايتلفةةةة ايفاحلةةةةداملشةةةةرو .(2  يةةةةه(1 (حةةةة كِّم ةت جةةةةهعليةةةةهغةةةةرمإن
(4  تكسةةرطأهنةةا:والشةةلاانعلةةىوجهةةنيمةةعاالتفةةا علةةىأهنةةاالحتةةر أحةةدها،واألصةةنام

:وأظهرلةا،والغريهةا،حىتتنتهيإىلحدالميكة اختةا  لةةارمةةمنهةاالاألوىل(5 رضوتُ
أهنةاتفشةلحبيةثالتشةلح:(7 /اوعلةىهةذا  جهةانأحةدل،(6 لكة تفشةل،أهناالتةرض

والةكفةةةي،(10 كفةةةى(9 وتةةةركعلةةةىشةةةكلقشةةةعة(8 بط ليسةةةتعلالحةةةىتإ ار ةةةعوجةةةهالةةة
أهناتفشلوتردإىلحدأتاجمة ةردهةاإىلاايئةةاحملرتمةةإىل:والثاين،(11 قطعال ترإمجاعاً

اطةةةلأتليةةةفاألجةةةءا كلهةةةاحةةةىتتعةةة دكلةةةاةالشةةةنعةالةةةيتأتةةةاجإليهةةةااملاتةةةدئ ناسةةةتيثا 
أنةكةة نأقةةربإىلكةةيمةشةةاهقةةالالرا عةةي:و،(13 قةةالالغةةءاي:وهةة األقشةةد،(12 كانةةت

 

 (.364ل ثات.انقر:األحكامالسلطانّيةلللاوردع ج ز(،والش ابامل(يفالنسختني1 
 املرجعالسابق.(انقر:2 
 (أع:يفإبطاااوإتي ها.3 
 (يف ت( التكسر(،والش اباملثاتم  ز(.4 
ا.انقةةةةر:اةةةةذةباللغةةةةة (الةةةةرَّض5  ُهدقةةةةًّ ُتالةةةةدَّوا أُدقةةةةا (،8/221:الةةةةّد اجلةةةةرةش،ةُقةةةةال:َدقَةقةةةةم

 (.7/154(،لسانالعرب 3/1077الشحاح 
 (.5/17(،روضةالطالاني 5/414(انقر:العءةءشرحال جيء 6 
 /أ(م نسخة ز(.234/ل3(هناةة 7 
(،اةةةةذةباللغةةةةة7/472لع ةةةةم.انقةةةةر:العةةةةني (الةةةة بط:العةةةة د،وهةةةة معةةةةّرب،مةةةة ميهةةةةيا8 

 (.7/258(،لسانالعرب 14/42 
شةةةبَغالِّاةةةاً.انقةةةر:9  اَنةةُتَّخةةةذمةةة ا م ل ِّيةةةهِّوةثةةةردوَكةةةَ ا الةةةذعةُةؤمكةةةَ َفةأوال عةةةَ حم (القشةةةعة:الشةةةَّ

 (.2/740(،املع مال سيط 751القام أاحمليطل 
 (انقر:املراجعالسابقة.10 
 (.3/392(،ال سيط 7/294ةةاملطلب (انقر:هنا11 
 (.5/17(،روضةالطالاني 5/414(انقر:العءةءشرحال جيء 12 
 (.3/392(انقر:ال سيط 13 
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،منةةه(1 حتسةةبلُكةة الممتواالقتشةةارعلةةىتفشةةيلاألجةةءا  يلةةاإ ا،الشةةا عيواألصةةحاب
وت قةةفاسمةةامعلةةىالقةة ل هنةةا،(2 وكةةانةد عةةه لةةهإبطالةةهدلكسةةر، ةةإنمنعةةهمةة يفةةةده

يفالشةةةةفا حالةةةيتت جةةةةديفةةةةدمةةةة ةشةةةنعتلةةةةكاآلال ؛:أحةةةدلا،يفشةةةةيئني(3  ضتةةةرط
،ةةةرىتلةةكاملاالغةةةيفاالبتةةدا (5 طال مةة ةاةةالغيفالكسةةرعنةةداايئةةةاحملقةة ر قةةد(4 (ألن 

الشةةليب؛ألنةةهيشةةاةمعرتضةةةعلةةىأيةةرى ةةإ ار عةةتإحةةدالا ةةيمعةةيف(6 طيف والثةةاين:
إ اعةةرف لةةك لةة اقتشةةريفإبطااةةاعلةةىاحلةةداملشةةرو  ةةيشةةي ،(7 للةةءمد علةةى لةةك

طوقيلتهةةاعلةةى،احلةةداملشةةرو علةةىومةة تعةةداه عليةةهتفةةاو مةةابةةنيقيلتهةةامكسةةر ،عليةةه
،واملةةرأ ،والرجةةل،(9 (8 هةةا عليةةهقيلتهةةامكسةةر احلةةداملشةةرو  قرحاحلةةدالةةذعأتةةىبةةه،وإنأ

،إزالةةةهةةذااملنكةةةر(10 /اسقةةدامعلةةةىطجةة از والشةة املليةةةءةشةةرتك نيف،والفاسةةق،والعاةةد
،فالقةةادرلكةة إمنةةا ةةبإزالتةةهعلةةىاملكلةةّ،وةثةةابالشةة عليةةهكالاةةالغ،وسةةا راملنكةةرا 

وسةي يت،(11 وغريهةامة املنكةرا ،وإراقةةا لةر،ولي ألحدمنعالشة مة كسةرامليهةي
بحتسةةِّلُوإ اقةةدرالم،(1 ولةةي  لةةكللكةةا ر،(12  لةةكيفكتةةابالسةةرّيإنشةةا هللاتعةةاىل

 

هالسةةةلطانلينكةةةرالمُلنكةةةرإ اظهةةةر علةةةه،ويتممةةةردملعةةةروفإ اظهةةةر1  بهةةة :مةةة والَّ (المُلحتسةةةِّ
 (.409الفقها ل تركه،وةُسلىعللهاحلِّساة.انقر:مع ملغة

 (.5/414(انقر:العءةءشرحال جيء 2 
 (يف ت( ترد(،والش اباملثاتم  ز(.3 
 (.7/294(كذايفالنسختني،ولعلالش اب  إن(كلايفهناةةاملطلب 4 
 (.7/294(زمد م هناةةاملطلب 5 
 (زمد م  ز(.6 
 (.295-7/294(انقر:هناةةاملطلب 7 
 زمد م  ز(.(8 
 (.353-3/352(،مغيناحملتاج 5/18(،روضةالطالاني 5/114(انقر:العءةءشرحال جيء 9 
 /ب(م نسخة ت(.250/ل4(هناةة 10 
 (.2/353(،مغيناحملتاج 5/18(،روضةالطالاني 2/312(انقر:إحيا عل مالدة  11 
 ملأقفعليه.(12 
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وةكسةرامليهةي،علةىأنةتة ىل لةكبنفسةه نةرةةقهة ا لةر،بعليةهسةَأنةكلفاحملتَ
 يتة الهمة الح ةرعليةه،ر ةإنال قة فعلةىحةدالشةر عسةِّ، يةناغيأنةااشرهبنفسه

إمنةةةا،عةةةب ةةيةقشةةةداةةااملعاصةةةيقةةالاملةةةاوردع:وأمةةااللا،(2  وشةةةرويتمةةةرهةة دمل،يف علةةه
فةقشةةةداةةةا تشةةةايههمعشةةةيةنةةةوجةةة هالتةةةدبريتقارمةةة و يهةةةاوجةةةه،األوالدبيةةةةلرتنةةةا الاإِّلةةةم

وحبسةةةبمةةةاتقتضةةةيه،ولللنةةةعوجةةةه،ومشةةةااةاألصةةةنام للتلكةةةنيمنهةةةاوجةةةه،األرواح وا 
رضةةيهللا-وقةةدديةةلعليةةهالسةةيمعلةةىعا شةةة،هةةاشةة اهداألحةة الةكةة نإنكارهةةاوإقرارُ

سةةة قها(4 صةةةطخرعسوأقةةةّرأبةةة سةةةعيدا،(3 وهةةةيتلعةةةباةةةا  قرهةةةاوملةنكةةةرعليهةةةا-عنهةةةا

   = 

 السابقة.(انقر:املراجع1 
 (.2/331(انقر:إحيا عل مالدة  2 
،أو--قالت:َقدَِّمرس ُلهللا-رضيهللاعنها-(واحلدةثه :ع عا شة3  م غءو تَا ك 

، قال:"ما لعا شةلُعب   حيةالسَّرتع بنا   رتمٌ، هاَّترةٌح َكَشَفتم ييَ ،ويفَسهم ااسِّ
م رِّقا ، قال:"ماهذاالذعهذامعا شة؟"قالت: بنايت،ورأىبينه َّ رساًااجناحانِّ

َطُه َّ؟"قالت: رٌأ،قال:"وماهذاالذععليه؟"قالت:جناَحان:قال:" رٌأله أَرىَوسم
يًياةةاأجنحةةة؟قالةةت: ضةةحكحةةىترأةةةت ان؟""قالةةت:أمةةا عةةَتأنلسةةليلانيةةَ َجناحةةَ

َذه.أيرجةةةةةهأبةةةةة داو (دباللعةةةةةبدلانةةةةةا ،4932(حةةةةةدةث 7/292ديفسةةةةةننه ن اجةةةةةِّ
(إدحةالرجلاللعبلءوجتهدلانا .8901(حدةث 8/180والنسا ييفالسن الك ى 

(،وصةةححهالشةةي أ ةةد13/174وإسةةنادهصةةحيح، قةةدأيرجةةهابةة حاةةانيفصةةحيحه 
 (.522-7/521شاكريفحاشيةحتقيقهعلىمسنداسمامأ د 

ه :أب سعيداحلس بةة أ ةةدبةة ةءةةةدبةة عيسةةىاسصةةطخرع،الشةةي العيمةةة قيةةهالعةةرا (4 
م أصحابال جةة هيفاملةةذهب،مةة شةةي يه:سةةعدانبةة نشةةر،وعاةةاأبةة الةةدالةةدورع،
ومةة تيميةةذه:الةةدبةة املقفةةر،والةةدارقطين،ومةة مؤلفاتةةه:كتةةابأدبالقضةةا ،تةة يفسةةنة:

(،طاقةةةةةةا الشةةةةةةا عيةالكةةةةةة ىللسةةةةةةاكي15/250لنةةةةةةاي  ه.انقةةةةةةر:سةةةةةةريأعةةةةةةيما328
 (.1/109(،طاقا الشا عيةالب قاضيشهاة 3/230 
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حبضةةةةةرتهعليةةةةةه-رضةةةةةيهللاعنهةةةةةا-واسةةةةةتدلبفعةةةةةلعا شةةةةةة،سةةةةةاتهاملةةةةةاويحِّ(1 باغةةةةةداد
.(2 السيم

ةضةةةةةل إالبعةةةةةدأنةةةةةهال:احليةةةةة انرةةةةةالفاجللةةةةةاديفشةةةةةي وهةةةةة ::قةةةةةالالفةةةةة راين ةةةةةر 
أمةاالرقيةق،هةذايفاحلةرّ:وقةالغةريه،(4 واجللادةضل مبةانقةصيفاحلةال،(3 االندمال

وظةاهرالةنصعةدم،(5  فيت قةفضةلانهعلةىاالنةدمالإ اكةانةضةل دملقةدرقة الن
مثبةةةرئ،ودروحةةةاقةةةدأوصةةةحيحاً،ومكسةةةراًوالرقيةةةقصةةةحيحاً، يقةةةّ ماملتةةةا ،ت قفةةةههنةةةا

.(7 مالاحلر  يةضل :وأماغرياملعش موه ،(6 ةعطىاملالكمابنيالقيلتني

:أن ا وهي،املنا ع:م املضل   القسم الثاين

والعقةةةار يضةةةل ،والةةةدواب،والعايةةةد،ضةةةل أعياهنةةةاكالثيةةةابت:منةةةا عاألمةة الالةةةيتأحةةةدها 
 كةةةلعةةةنياةةةامنفعةةةة ةةة زعقةةةداسجةةةار عليهةةةا،ودلفةةة ا حتةةةتاليةةةدالعادةةةةة،دلتف ةةةةت

أو،أوكتةةةةادً، لةةةة غشةةةبثةةةة دً،ملثلهةةةاأجةةةةر (8 طمةةةةد  تضةةةل منفعتهةةةةاإ ابقيةةةتيفةةةةةده
ولةة ،سةة ا انتفةةعاةةاأمال،وأمسةةكهمةةد ملثلهةةاأجةةر لءمةةهأجرتةةهأودابةةةً،أوعاةةداً،كاًسةةممِّ

 

(بغةةةةداد:عاصةةةةلةالدولةةةةةالعااسةةةةة،ومجه رةةةةةةالعةةةةرا اآلن،بناهةةةةاا ليفةةةةةالعااسةةةةيأبةةةة جعفةةةةر1 
(،مع ةةم1/261ه،و اهةةامدةنةةةالسةةيم.انقةةر:مع ةةممةةااسةةتع م 145املنش رسةةنة:

 (.1/456لالدان ا
 (.365(انقر:األحكامالسلطانيةلللاوردعل 2 
(،2/239(،الةةنَّقمالمُلسةةةتعمذب 2/302(االنةةدمالهةة :بةةر اجلةةرح.انقةةةر:مقةةاةي اللغةةة 3 

 (.299حترةرألفاوالتنايهل 
 /ب(.155/ل1(انقر:اسدنة 4 
 (.17-6/16حتفةاحملتاج واملذهبأنهُةضل بعداالندمال.انقر:(5 
 (.9/29،31(،حبراملذهب 8/216(انقر:خمتشراملءين 6 
 (.5/415(انقر:العءةءشرحال جيء 7 
 (زمد م  ز(.8 
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وأمةةااملنفعةةة،(1 لءمةةهأجةةر الكةةلتوال،اعا لءمةةهأجةةر أعيهةةاأجةةر كةةانالعاةةدأسةة صةةن
واملكاتةةب،(2 والقتةل ةةيةضةل ،والغنةةا ،ر عليهةةاكاملعةازفاجةمةةالةةيتال ة زعقةةداساحملرّ

.(4 كلايفضلانالعني،ملتحق نيفضلاناملنفعةدلق (3 /واملدبرواملست لد 

والأمةةةوإمنةةاةضةةل ،والةضةةل دلفةة ا حتةةتاليةةدمةة حةةر ،(5 ضةةع:منفعةةةالاُالثةةاين
.(6  إ ا ّ  منفعتهدل ت لءمهمهراملثل،دستيفياصة

اسةتعللهضةل واًحةرّ(7 رسةخَتَكلةاإ ااسم،:منفعةةبةدناحلةّروةضةل دلتف ةةتالثالث
لمنا عةةةةهوملةسةةةةتعلله؟ يةةةةهوهةةةةلةضةةةةل دلفةةة ا حتةةةةتاليةةةةدإ احاسةةةةهوعطةةةّ،أجرتةةةه
راحلةّرنفسةهمثسةةّللهاأجةةّ:أحةدلا،وبةيفالغةةءايعليةهمسة لتان،ال:أصةحهلا،وجهةان

حاسةهالغاصةب اإنقلنةاإ؟لللست جر لمةستعللهحىتمضتاملةد هةلتتقةررأجرتةه
أنمة اسةت جراحلةّرهةللةه:(8 /الثانيةة،ال ةيوإنقلنةا،ةضل أجرتهاستقر األجةر 

،وإنقلنةاال ةي،إنقلنةاأنمنا عةهتضةل دحلةا صةحتإجارتةه؟أنةؤجرهم غريه
،وهةة خمةةالفملقتضةةىالانةةا ،(1 رهؤجِّّلةةهأنةةةُ(9  طأنَّو اسةةتقراراألجةةر:واألصةةح يهلةةا

 

 (.3/353(،مغيناحملتاج 5/13(،روضةالطالاني 5/416(انقر:العءةءشرحال جيء 1 
 (.5/193(انقر:الن مال هاج 2 
 /أ(م نسخة ت(.251/ل4هناةة (3 
 (.3/393(انقر:ال سيط 4 
:ةُطلقعلىالفرج،واجللا ،وةطلقعلىالتءوةجأةضاً.انقر:املشااحاملنةةري-دلضم-(الُاضمع5 

 (.108(،مع ملغةالفقها ل 1/50 
 (.3/353(،مغيناحملتاج 5/416(انقر:العءةءشرحال جيء 6 
َتسخ7َ  (،2/680رم ي  مةة سةةخَّرهتسةةخرياًأع:كلَّفةةهعلةةًيبةةيأُجةةر .انقةةر:الشةةحاح (اسم

 (.1/269املشااحاملنري 
 /ب(م نسخة ز(.234/ل3(هناةة 8 
 (زمد م  ز(.9 
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وجةءمبةه،(2 وايتارالقّفالاملنع،األوىلوغريالغءايقّربا يف يهلام ا يفيف
لكةة ، يةةهقةةالالرا عةةي:ومل علةة اديةة لاحلةةّرحتةةتاليةةدخمتلفةةاً،(4 (3 الشةةي أبةة علةةي

والغةةءاي،القةةا ل ندةة ازاسجةةار وتقرةةةراألجةةر كةة هنمبنةة ااألمةةرعلةةىاحلاجةةةواملشةةلحة
.(6 وقدصرّحغريهد يفأةضاً،(5  يهوملأرهلغريهانتهىجعلهخمتلفاً

وكذاالاهيلةاليت،ًعاقيإنكاندلغاً،:الةديلثياباحلّريفضلانم است ىلعليه ر 
ولللس لةع د يفكتابالسرقة.،(7   جهانأودن  ً،وإنكانصغرياً،يفةده

 ةةةإنملةكةةة لةةةه،إىلم ضةةةعقهةةةراًأوكاةةةرياًصةةةغرياً:قةةةاليفالتتلةةةةلةةة نقةةةلحةةةراًّ ةةةر  ن
رضواحتةاجإىلمؤنةةغةوإنكةانلةه،رضيفالرج  إىلامل ضعاألول يشي عليةهغ
إالأن، نةةةهالشةةةي عليةةةهالقةة لوأطلةةةقالقاضةةةيواسمةةةام،(8 هةةيعلةةةىالناقةةةللتعدةةةه 

 عليةهوعلةىغةريه،البنفسةهقةوحن هاوه صغريالةقدرعلىاالنتمفاز ةك ن لهإىل

   = 

(،أسةةةةةةيفاملطالةةةةةةب15-5/14(،روضةةةةةةةالطةةةةةةالاني 5/417(انقةةةةةةر:العءةةةةةةةءشةةةةةةرحالةةةةةة جيء 1 
 2/343.) 

 لسابقة.(انقر:املراجعا2 
 (.500(انقر:املطلبالعايطم العارةةإىلالااباألوليفأركانالضلانم كتابالغشب ل 3 
(والشةةي أبةة علةةيهةة :احلسةةنيبةة شةةعيببةة الةةدبةة احلسةةنيأبةة علةةيالسةةن ياملةةروزع،4 

،والسن ينساةإىلسنج،قرةةةةمةة قةةرىمةةرو،عيمةةٌة قيةةهمةة أصةةحابال جةة هيفاملةةذهب
حامةةةةةد،مةةةة شةةةةي يه:القفةةةةالاملةةةةروزع،وأ وأولمةةةة مجةةةةعبةةةةنيطةةةةرةقيتالعةةةةرا ويراسةةةةةان

اسسفراةيين،وم مؤلفاته:شرحعلى رو اب احلداد،وشرحعلةةىخمتشةةراملةةءين،تةة يفسةةنة:
ةة،وقيةةل:427 (،طاقةةا الشةةا عيةالكةة ى17/526ه.انقةةر:سةةريأعةةيمالنةةاي  432هة

 (.1/207(،طاقا الشا عيةالب قاضيشهاة 4/344للساكي 
 .(5/417(انقر:العءةءشرحال جيء 5 
(،املطلبالعايطم العارةةإىلالااباألوليفأركانالضلان7/174(انقر:هناةةاملطلب 6 

 (.503م كتابالغشب ل 
(،هناةةةةةةةةاملطلةةةةةةب282(صةةةةةةّححالشةةةةةةيخانأهنةةةةةةاالتةةةةةةديليفضةةةةةةلانه.انقةةةةةةر:تتلةةةةةةةاسدنةةةةةةةل 7 

 (.139-10/138 (،روضةالطالاني220-11/219(،العءةءشرحال جيء 17/251-252 
 (.426(انقر:تتلةاسدنةل 8 
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أن:بقةةةةييفالفشةةةةلمسةةةة لةوهةةةةي،(2 وقةةةةدتقةةةةدم،(1 مةةةة املسةةةةللنينقلةةةةهإىلالعلةةةةران
املغشة بإ اديلةهنقةصهةل ةبأرشةهمةعأجرتةه؟ةنقةرإنكةانالةنقصبسةابغةري

بالثةةة ب ،اةةةامعةةةاًجو،أوسةةةقطتةةةةدهو ةةةة،أوعلةةةيالعاةةةد،االسةةةتعلالكلةةةالةةة تعيةةةّ
وإنكةةةان،بعةةةدحدوثةةةه(3 /ومعياةةةاملةةةا،ملةةةاقاةةةلحةةةدوفالنقشةةةانبأجرتةةةهسةةةليلاًطةةةو

، فةيانةدراجأحةدلايفاآليةروجهةان، ة بيهكلاإ الةا الثة ب،بساباالستعلال
:وأصةةةحهلا،وال اجةةةبأكثةةراألمةةةرة مةة األجةةةر واألر ،نعةةةم:أحةةدلا،قةةة الن:وقيةةل

 يلةةاإ اأزالبكةةار جارةةةةدلةة ت يفبيةةع(6 (ا يفكةة وهةة ،(5 و اةةانمعةةاً،(4  الط
وهنةةاك؟(7 ثيةةبأوأر بكةةار ومهةةر،هةةلةلءمةةهأر الاكةةار ومهةةربكةةر، اسةةدوحنةة ه
وصةةةةححهالرا عةةةةييف،أنال اجةةةةبمهةةةةربكةةةةروةةةةةديل يةةةةهأر الاكةةةةار :وجةةةةه لةةةةث

وأ،دصةةةةةطيادسةةةةبشةةةةيئاًت  كولةةةةة غشةةةةبعاةةةةداً،و ةةةة زأنيتيتمثلةةةةههنةةةةا،الةةةةدم 
ضةةلنهوإنكةةاناتلفةةاً،ردهعليةةه ةةإنكةةاندقيةةاً،احتطةةابوحن لةةايفةةةده كسةةاهملةة اله

وهةةةة مةةةةاأورده،ال:أحةةةةدلا،ويفوجةةةة بأجرتةةةةهلةةةةءم االكتسةةةةابوجهةةةةان،الغاصةةةةب
 ةةإن،وزرعةةه يهةةاوأرضةةاًحاةةًّا،وهةة كلةةالةة غشةةب،(9 أهنةةاطةةب:وأشةةاههلا،(8 املتةة ي

 

(،املطلبالعايطم العارةةإىلالااباألوليفأركانالضلان7/171(انقر:هناةةاملطلب 1 
 (.498م كتابالغشب ل 

 (م النصاحملقق.81يفل (2 
 /ب(م نسخة ت(.251/ل4(هناةة 3 
 (سقطم  ز(.4 
 (.3/354(،مغيناحملتاج 5/16(،روضةالطالاني 5/418العءةءشرحال جيء (انقر:5 
 .املثاتوالش اب ا يف(،(يفالنسختني6 
(جءمالشيخانيفاجلارةةاليتزالتبكاراةةادلةة ت يفبيةةع اسةةدأنةةهةلءمةةهأر الاكةةار ومهةةر7 

 (.3/411(،روضةالطالاني 4/123 (،العءةءشرحال جيء5/140بكر.انقر:الايان 
 (.287-286(انقر:تتلةاسدنةل 8 
 (.344-2/343(،أسيفاملطالب 5/418(،العءةءشرحال جيء 9/35(انقر:حبراملذهب 9 
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،سةبقةدراألجةر أوأكثةرولةا يلةاإ اكانةتقيلةةاملكتَ،وةلءمةهأجراةا،هةاالةءر ملالك
وةعةةة عنةةه نال اجةةةبأكثةةةراألمةةرة مةةة األجةةةر ، ةةإنكانةةةتأقةةلوجةةةبالءا ةةةدقطعةةاً

.(1 اًنيا وبدلالكسبإ اكان
ويفضةلان،هةنتفعبهلشيدأوحراسةلءمهردّ ل غشبكلااً،:منفعةالكلبالرابع

،يفجةة ازاسةةتئ اره(2 ةنانيةةانعلةةىالةة جهنياآلتيةةنييفكتةةاباسجةةار ،منفعتةةهوجهةةان
ادبةةةه الشةةةيدلةةةهدوناملالةةةكيفأصةةةحطصةةةاولةةة ،(3 ز هأوجانةةةاأجرتةةةهوإال ةةةيإنجةةة ّ
والفهةد،(5 و ةرمن يلةالة اصةطاددلاةازة،ادبشةاكةمغشة بطصةاكلال ،(4 ال جهني

وإنجعلنةةاهلللالةةك فةةيلةةءوم، ةةإنجعلنةةاهللغاصةةبلءمةةهأجةةر املغشةة ب،املغشةة بني
قاتةةلوا ةةيفكةةا يف يلةةاإ اغشةةب رسةةاً،(6 األجةةر ال جهةةاناملتقةةدمانيفالعاةةد

ولة ،(8 لةالكتةابوالقاضيبنالةاعلةىمسة ؟(7 عليههلةك نسهلهالهأولشاحاها
القةةةاهرأنةةةه:مثمجعةةةهقةةةالالقاضةةةي(9 اًديفأرضغةةةريهحةةةىتانعقةةةدمجةةةاملةةةا َجةةةامعٌمجةةةعَ

 

 (.10/494(،كفاةةالنايه 5/492(انقر:هناةةاملطلب 1 
 /ب(م نسخة ت(.291/ل3(انقر:اجل اهرالاحرةة 2 
(الشةةحيحمةة املةةذهبأنةةهالطةة زإجارتةةه،وبنةةاً عليةةهالطةةبأُجرتةةههنةةا.انقةةر:العءةةةءشةةرح3 

 (.3/446(،مغيناحملتاج 5/178(،روضةالطالاني 6/90ال جيء 
 (.5/15(،روضةالطالاني 5/418(،العءةءشرحال جيء 5/492(انقر:هناةةاملطلب 4 
ازعو5  هةة :طةةا رمةة الطيةة راجلارحةةة،ُةشةةادبةةه.انقةةر:هناةةةةاألربيف نةةة ن(الاةةازلغةةةيفالاةةَ

 (.102(،مع ملغةالفقها ل 10/186األدب 
 (.5/15(،روضةالطالاني 5/418(املرادال جهانيفصيدالعاد.انقر:العءةءشرحال جيء 6 
الفةةرأمةة حضةةرال قعةةة.(الشةةحيحمةة املةةذهبأنسةةهلهاةكةة نللغاصةةبإنملةكةة صةةاحب7 

 (.6/385(،روضةالطالاني 7/374(،العءةءشرحال جيء 14/163انقر:احلاوع 
 (.16/500(املرادمس لةالفهداملغش ب.انقر:كفاةةالنايه 8 
د:املةةةةا اجلامةةةةةد.انقةةةةر:اةةةةذةباللغةةةةةة 9  (،لسةةةةانالعةةةةةرب2/459(،الشةةةةحاح 10/357(اجلَلةةةةَ

 3/129.) 
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يةةروأيةةذ كلةةالةة  ةةرّوطةةا رعلةةىشةة ر إنسةةان  ةةا ،وأتلةةلغةةريه،ةكةة نلل ةةامع
؟و ةرعال جهةةانيفضةةلانمنفعةةالكلةةب يلةةاإ ا(1 الفةروهةةللةربالشةة ر اسةةرتداده

أونقةل،دابتةه(2 /أوإلاةاأ،يلقأمةالة انتفةعبةهدسةت،وملةنتفةعبةهةجلةدميتةغشب
.(3 وحن ه قدقاليفالتتلةةلءمهأجرته،أوطني،تراب

وأراضةةةي،والشةةة ار ،:مةةةاةثاةةةت يةةةهانتفةةةا لعامةةةةاملسةةةللنيكاملسةةةاجدالنةةةو  اخلةةةامه
وملةنتفعاا،واألراضيامل ق  ةلد  امل تىإ ااست ىلعليهاومنعالناأمنها،(4 عر ا 

ومنةةعالنةاأمنةةه ةةيونشةةبعلةةىالشةار ددً، نأغلةقدباملسةة دومنةعالنةةاأمنةه
مثإن،أوسةكناهالءمةةهأجراةةا،وأمةاإنانتفةةعاةةاب ضةعمتاعةةه يهةةا،(5 ةضةل منا عهةةا

لءمةةهأجةةر مةةامنةةهوإنملةغلقةةهوشةةغلزاوةةةة،كلةةه وأغلقةةهلءمةةهأجةةرانتفةةعدملسةة دكلةةه
أمال است ىلعلىأرضم ق  ةةعلةى،أنأجر املس دالطب(7 /و يهوجه،(6 شغله

 

(،روضةةة253أنةةهلةةي لةةه لةةك،وميلكةةهاآليةةذ.انقةةر: تةةاوعالقاضةةيحسةةنيل (األصح1 
 (.2/447(،أسيفاملطالب 5/288الطالاني 

 /أ(م نسخة ت(.252/ل4(هناةة 2 
 (.288(انقر:تتلةاسدنةل 3 
والسيم(عر ا :اسممل ضعال ق ف.قيل: يتبذلكألن دمعرفح ا عليهلاالشي 4 

هنةةاك،وقيةةل:ألنج ةةةلعةةرفإبةةراهيمعليهلةةاالشةةي والسةةيماملناسةةكهنةةاك،وقيةةل:غةةري
 لك.وهي ضا واسعحتفبهاجلاالم الشر واجلن بوالشةةلالالشةةرقي،وتقةةعجنةة ب

كمم املس داحلةةرامعةة طرةةةقشةةار احلةةرم لةةيف20شر مكةاملكرمةعلىمسا ةح اي
كةةمعةة طرةةةقأنفةةا السةةّدالةةيتختةةرت املرتفعةةا ال اقعةةةشةةر 13وعلةةىبعةةدأوالعءةءةةةة،أ

اةةذاتكةة نيةةارجياحلةةرم،وهةةيعلةةىميةةنيالةةدايلإىلمكةةةعةة طرةةةقالطةةا ف ااةةدا(،وهةة
(،املعاملاألثري 56-4/55م.انقر:اذةباأل ا واللغا  310احلرميفاحللعلىبعد

 (.294-3/291ة (،امل س عةاجلغرا ي189ل 
 (.5/171(،هناةةاحملتاج 3/354(،مغيناحملتاج 289(انقر:تتلةاسدنةل 5 
 (.5/171(،هناةةاحملتاج 3/354(،مغيناحملتاج 289(انقر:تتلةاسدنةل 6 
 /أ(م نسخة ز(.235/ل3(هناةة 7 
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أجر :قالالغءاييف تاوةه،(1 وةك نملشا،املسللني،مشا،املسللني يضل أجراا
ر ةه(3 ودألولأ ىتقاضةيالقضةا تقةيالةدة بة رزةة ،(2 املس دتشرفيفمشاحله

را كةالعتقوهة قة لةةوا يفراجعإىلأنوقفاملس دوحن همة دبالتحر،(4 هللا
؟أواملسلل نميلك نمنفعتهوه ايتيارمجاعة،(6 والغءاي،(5 اسمام

:ال اجبدستيفودلغشبإ اتلفاملغش ب.الركن الثالث
ضةلنه إنكاناملضةل نمثليةاًّ،ومتقّ محبسبانقساماملضل ن،مثليّ:وه ةنقسمإىل

،ةاليةةّأواملكةةانعةة امل،إ ايةةرجاملثةةلديةةتيفالءمةةان:أحةةدلا،إاليفصةة رتني،مبثلةةه
والشةتا علةىمةا، طالاهبهيفالالد،والثلجيفالشيف،(7 كلاإ اأتلفاملا يفاملفاز 

.(8 سي يت
.كلاتقدم(9 بدللِباملشرّا :و نيهلا

 

 (.5/171(،هناةةاحملتاج 5/195(،الن مال هاج 290-289(انقر:تتلةاسدنةل 1 
 (.5/195(،الن مال هاج 74-73(انقر: تاوعاسمامالغءايل 2 
(هةة :أبةة عاةةدهللاالةةدبةة احلسةةنيبةة رزةةة بةة م سةةىالعةةامرعاحللةة عقاضةةيالقضةةا تقةةي3 

الةةدة ،مةة شةةي يه:ابةة الشةةيح،وم  ةةقالةةدة ابةة ةعةةيش،ومةة تيميةةذه:بةةدرالةةدة ابةة 
(،8/46ه.انقةةر:طاقةةا الشةةا عيةالكةة ىللسةةاكي 680اعة،والدمياطي،تةة يفسةةنةمج

 (.2/147طاقا الشا عيةالب قاضيشهاة 
 (.5/195(انقر:الن مال هاج 4 
 ملأقفعليه.(5 
ملأقفعليه.(6 
َلكةةة،مةة  ةة زأعهلةةك،وقةة7  الاألصةةلعي:(املفةةاز :الفةةي  الشةةحرا (؛ ِّّيةةتبةةذلكألهنةةاَمهم

(،اةةةةةةةذةباللغةةةةةةةةة3/890 يةةةةةةةتبةةةةةةةذلكتفةةةةةةةةا اًلدلسةةةةةةةيمةوالفةةةةةةةة ز.انقةةةةةةةر:الشةةةةةةةةحاح 
 (.3/323(،مع ماملشطلحا واأللفاوالفقهية 5/392(،لسانالعرب 12/311 

 (م النصاحملقق.156يفل (8 
صرةتاملا أعمجعته.(املشرّا لغًةم ي   م التشرةةوأصلالتشرةةاجللع،ومنهق ام9 

= 
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علمأنلةةيُ؛وضةةاطاألصةةحاباملثلةةيّ(1 (صةة ره ،وإنكةةانمتقّ مةةاضةةلنهبقيلتةةهالمبثلةةه
نسةبإىلوةُ،أومكيةل،أنةهكةلمة زون:أحةدها،واةميف لةكعاةارا ،ماعداهمتقّ م

واملعروضةةا علةةىءا ،بطةةلدملع ةة   املتفاوتةةةاألجةةوأُ،(3 وايتةةارهأبةة الةةد،(2 الةنص
؛خةةذ مةة النحةةاأ إهنةةام زونةةةالمثليةةةواألوايناملتَّ،(4 ةالنةةار إهنةةام زونةةةوليسةةتمثليةةّ

.(5 ةوصنعراًغوصِّاًاليتي هاك ِّ
.(7 (6 لمأهناكلم زونأومكيلجاز يهالسَّ:الثانية
ال:الثالثةةة وبيةةع، ةة زالسةةلم يةةه،أومةة زون،كةةلمكيةةل:قااةةامجاعةةةمةةنهمالقفةةّ
واللحةموغريهةامةاال ة زبيةةع،والعنةب،طةبوالرّ، يخةرجمنةهالةدقيق،(8 بعضةهبةاعض

وإيةراجالرطةب:قةالاسمةام،ىدلنةاروالعسلاملشفّ،واللِباحلامض،باعض(9 /بعضها
تقِّض واعةةةةرتضالقاضةةةةيعلةةةةىالعاةةةةارا الةةةةثيف هنةةةةا.(10 عةةةة املثليةةةةا بعيةةةةد (11 طتَةنةةةةم

   = 

والتشرةةاصطيحاً:هيأنتُربطأييفالاهيلة،أوةرتكحلاهامد قالبيعهاحىت تلعاللةةِب
لاملشةةةةرتعغةةةةءار لانهةةةةا يءةةةةةديفالةةةةثل ،وهةةةة حةةةةرام.انقةةةةر:الءاهةةةةريفغرةةةةةبألفةةةةاو  يتخيةةةةّ

 (.4/389(،حتفةاحملتاج 3/346(،مقاةي اللغة 138-137الشا عيل 
 (كذايفالنسختني،ولعلالش اب صّ ر(.1 
 (.8/217(انقر:خمتشراملءين 2 
 (.7/176(انقر:هناةةاملطلب 3 
 (.10/420(،كفاةةالنايه 3/395(انقر:ال سيط 4 
 (.226-225(انقر:تتلةاسدنةل 5 
 (.5/18(،روضةالطالاني 5/419(انقر:العءةءشرحال جيء 6 
السَّلملغًة:ه السَّلف.(7 

يفالذمةةةةباةةةدلةُعطةةةىعةةةاجًي.انقةةةر:الءاهةةةريفغرةةةةبألفةةةاو واصةةةطيحاً:عقةةةٌدعلةةةىم صةةة ف 
 (.4/3(،روضةالطالاني 145الشا عيل 

 (.5/419(،العءةءشرحال جيء 7/175(انقر:هناةةاملطلب 8 
 /ب(م نسخة ت(.252/ل4(هناةة 9 
 (.7/176املطلب (انقر:هناةة10 
 (زمد م  ز(.11 
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د خةةةاملت(4 غةةةارفوامل،(3 والقلةةاقم،وامليعةةقاملتسةةةاوةةيفالشةةةنعة،(2  امليةةةءانط(1 بشةةنج
وليسةةةت، إهنةةةام زونةةةة ةةة زالسةةةلم يهةةةاوبيةةةعبعضةةةهابةةةاعض(5 رفممةةة النحةةةاأوالشةةةّ

وإمنةةةااجلةةة ازيف،قةةةالالرا عةةةي:قةةدمةةةّرأنالقلةةةاقموحن هةةاال ةةة زالسةةةلم يهةةا،(6 ةمثليةةّ
 ةةيةاعةةدمةة ، ةةإنكةةانااللةةءاممبثلهةةا،والقةةروفاملشةةا بةيفالق الةةب،األسةةطالاملربعةةة

.(7 ضاطدلعاارا الثيفأنةق لأهنامثليةانتهى
وقةد،صج ازالسةلميفالقلةاقميفالسلمنقلأ الطيبع النّ(8 طوقدتقدم قلت:

 يخةرجعة احلةدوةكة ن،م أجازالسلم يهاالةشرتت يها كرال زنهن  ابعنه
واعةةةرتض،(9  يةةةهإ اثاةةةتيفالذمةةةةالةةة زنمعتةةة اًأنةكةةة ناملةةةرادبكةةة نالشةةةي مةةة زو ً

 

الَشنمُجالذعتعر هالعرب،وه الذعةتَّخذم ُصفمر ُةضَربأحدلادآلير.وأمَّاالَشنمُج و(1 
بهالع م  (.196 (،القام أاحمليط1/325.انقر:الشحاح األواتر يختصا

 (يف ز( املرياف(.2 
:واحدااقُلُقمبضمالقا نيماةسخ  يهاملا م حناأوغةةريهوةكةة نضةةيقالةةرأأ.(القلاقم3 

(،مع ماملشطلحا 245(،املطلععلىأب اباملقنعل 12/495انقر:لسانالعرب 
 (.3/112واأللفاوالفقهية 

غةةروفدليةةد،واملغر ةةة(املغةةارفمجةةعاملِّغر ةةة،واملغر ةةةمةة ي   مةة غةةََرف،والُغر ةةةدلضةةماملةةا امل4 
 (.2/445(،املشااحاملنري 4/406بكسرامليمماةغرفبهالطعام.انقر:العني 

فمر:النحةةاأاجليةةّد،وقيةةل:الشةةفرضةةربمةة النحةةاأ.انقةةر:لسةةانالعةةرب 5  (،4/461(الشةةا
 (.133املطلععلىألفاواملقنعل 

طم العارةةإىلالااباألوليفأركانالضلان(،املطلبالعاي7/176(انقر:هناةةاملطلب 6 
 (.520م كتابالغشب ل 

 (.5/420(انقر:العءةءشرحال جيء 7 
 (سقطم  ز(.8 
 (.10/421(انقر:كفاةةالنايه 9 
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الةاعضدلةةاعضيفهةةذهاألمةة رلتحقةةقامللاثلةةة(1 طبيةةع بعضةهمعلةةىالثالثةةة نامتنةةا 
.(2 وه مبعءلع هذاالااب

(4  عليهاطوأورد،بنيالشرةكنيم غريحاجةإىلتق ك(3  قسمنةط:أناملثليالذعالرابعة
.(5 وأجيب ناملرادم املنق ال ،الرا عياألرضاملتساوةة إهناتنقسموليستمثلية



يف:وقيةةل،:قةةالالعراقيةة ناملثلةةيمةةاالرتلةةفأجةةءا النةة  ال احةةدمنةةهدلقيلةةةا امسةةة
وقالاملاوردع:،(7 وقالاب الشاال:ماةتلاثلأجءا هوةتقاربصفاته،(6 اجلرموالقيلة

واملنفعة،وقالاسمام:ه ماتساو أجءا هيفالقيلة،(8 مامتاثلتأجءا هوأم تفاضله
واملنفعةةةمةة حيةةث،وقةةالالغةةءاي:هةة الةةذعةتلاثةةلأجةةءا هيفالقيلةةة،(9  ةةاعت املنفعةةة

،(11 امليةةةءاننجوصةةة،ارفغةةةوامل،واحةةةرتزعةةة امليعةةةق،(10 شةةةنعةالةةةذا المةةة حيةةةثال
لءم،أرةددألجءا كلماةرتكبعنهالشي الرا عيعلىهذهاألربعةأنهإنم(12  وأوردط

،يفالقيلةة(13 (خمتلفةان واللةبولةا،؛ألهنامركاةمة القشةرةك ناحلا بمثليّتأنال

 

 (زمد ةقتضيهاالسيا .1 
 (.5/19(،روضةالطالاني 5/420(انقر:العءةءشرحال جيء 2 
 م(.(يف ز( ةقس3 
 (لعلالش اب عليه(.4 
 (.5/420(انقر:العءةءشرحال جيء 5 
 (.19-5/18(،روضةالطالاني 4/294(انقر:التهذةب 6 
 (.526(انقر:املطلبالعايطم العارةةإىلالااباألوليفأركانالضلانم كتابالغشب ل 7 
 (.7/179(انقر:احلاوع 8 
 (.7/176املطلب (انقر:هناةة9 
 (.3/395(انقر:ال سيط 10 
 (.5/420(انقر:العءةءشرحال جيء 11 
 (يف ز( وأورده(.12 
 (.5/420(كذايفالنسختني،ولعلالش اب مثلّيان(،كلايفالعءةءشرحال جيء 13 
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وإنأرةداألجةءا الةيتتقةععليهةااسةم،ملا يهلام الن ىوالع م؛والءبيب،وكذاالتلر
احمة االيةتيفيفحَقعيفالشّةملاة؛والد نريمثليّ(1 ك نالدراهمت يلءمأال،اجلللة
،و لكماةؤثريفاملنفعةة،ها ويفا،ةووض حالسكّ،واالع جاج،واالستدار ،(2 ال زن/

م ايتيفمنهاوالرل ن  ،متلاثلة(3  تل روالطوالنقرإىلاجلرمبعيد؛ألناحلا ب
األحسةة أنةقةةةال(4 طلكةة  ،قةةال:وأظهةةةرالعاةةارا الثانيةةة،احلاةةا يفالشةةغروالكةة 

هةام س؛والةقالكلمكيةلأومة زون،(5 لم يهأووزنو  زالسّ،ماأشرهكيلاملثليّ
علىوالرتابوه مثليّ، يخرجمنهاملا وه مثليّ،أووزنه،املرادماةعتادكيلههذهأنّ
،واأللاان،واألدهان،والءبيب،والتلر،صم  لكأناحلا بكلهاوةتلخّ،(6 الشحيح
(8 /وكةةذاالةةةدراهم،اتفاقةةاًةوا ةةلالةةذعالمةةا  يةةهمثليةةّ،الةةذعالمةةا  يةةه(7 واملخةةيض

؛قةةةالالرا عةةةةي:ومقتضةةةىالعاةةةةار الثانيةةةةإثاةةةةا يةةةيف يهلةةةةا،(9 والةةةد نريا الشةةةةا 

 

ربمةة الفضةةةك سةةيل1  ةللتعامةةل،(الةةدَّراهم:مجةةعدِّرهةةم،وهةة لفةة معةةّرب،وهةة نةة  مةة النقةةدضةةُ
وختتلةةفأن اعةةهوأوزانةةهديةةتيفالةةايدالةةيتتتداولةةهوتتعامةةلبةةه،وقةةدايتلةةفاملعاصةةرونيفزنةةة
الةةدرهمدملةة ازة احلدةثةةةتاعةةاًاليةةتيفالفقهةةا يفزنةةةالةةدرهمحباةةا الشةةعريوايةةتي هميفأنةة ا 

جرامةةاً.انقةةر:3,17ةعةةادلجرامةةاً،وقيةةل:2,97الدراهم،وم أبرزهةةاأّنالةةدرهمالشةةرعيةُعةةادل
(،معادلةةةةاألوزانواملكاةيةةةلالشةةةرعية12/199(،لسةةةانالعةةةرب 105حترةةةةرألفةةةاوالتنايةةةهل 

(،املقةةةةةادةريفالفقةةةةةهاسسةةةةةيمييفضةةةةة  142-71،138-68دألوزانواملكاةيةةةةةلاملعاصةةةةةر  
 (.40-22،35-16التسليا املعاصر  

 (./أ(م نسخة ت253/ل4(هناةة 2 
 (يف ت( والثلار(،والش اباملثاتم  ز(.3 
 (زمد ةقتضيهاالسيا .4 
 (.147(وه الذعصححهالن وعيفاملنهاجل 5 
 (.421-5/420(انقر:العءةءشرحال جيء 6 
خةة ُض:(املخةةيض7  ُه،ثةةيفلغةةا ،واملَخةةيُضواملَلم ُهوأخممِّضةةُ ُهوأخممُضةةُ ُتاللةةَِبأخممَضةةُ مةة ي  مةة خَمَضةةم

َذزُبمُدُه.انقر:الشحاح   (.7/229(،لسانالعرب 3/1105اللِبالذعقدخمَِّضوأيِّ
 /ب(م نسخة ز(.235/ل3(هناةة 8 
 (.20-5/19ني (،روضةالطالا5/421(انقر:العءةءشرحال جيء 9 
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والشة ابالةةذعقطةعبةةه:قةالالنةة وع،(1 اولغةري لةةكلةةلييةتيفيفجةة ازالسةلم يه
إنجة ز ه،وأمااملغش شةة اناهةااملتة يعلةىجة ازالتعامةلاةا،(2 ةاألصحابأهنامثليّ

،وةنشةةةةة مةةةة ايةةةةةتيفالعاةةةةارا حشةةةةة ليةةةةيفيفالشةةةةةفر،(3 وإال ةةةةيةمثليةةةةةّهةةةةي 
،واملسةك،م الذهبوالفضة(5 والساا ك،(4 ويفالت ،والرصال،واحلدةد،والنحاأ
وسةةا رالف اكةةه،والعنةةب،ويفالرطةةب،والقطة ،واجللةةد،والةةثلج،(7 والكةةا  ر،(6 والعنة 

ويف،(8 ةواألظهةةةريفالكةةةلأهنةةةامثليةةةّ،ويفالةةةدقيق،الرطاةةةة؛المتنةةةا بيةةةعبعضةةةهابةةةاعض
واللحمالطرعا يفيفج ازبيةعبعضةها،والعسلاملشفىدلنار،(9 ذوالفاني،السكر
وقةالالقاضةي:املةذهب،والشة ف،(11 واملغةءول،(10 يفاسبرةسةموجرمنهأةضةاً،باعض

الةتفةةةاحش يةةةهصةةة  اًإنكةةةانأنةةةهمثايتةةةار،والةةة برغةةةريمثلةةةي،والشةةةعر،أنالشةةة ف
 

 (.5/421(انقر:العءةءشرحال جيء 1 
 (.5/20(انقر:روضةالطالاني 2 
(،روضةةةالطةةالاني233-232(األصحأهنامثلّية،و  زالتعاملاا.انقةةر:تتلةةةاسدنةةةل 3 

 (.2/94(،مغيناحملتاج 2/258 
ري4َ  ةغةةَ :هةة مةةاكةةانمةةِّ الةةذََّهبَوالمفِّضةةَّ (،العةةني1/362َمشةةُ ل.انقةةر:مقةةاةي اللغةةة (التةةِّّ م

(.58(،املغربيفترتيباملعربل 8/117 
(الساا ك:مجعسايكةوهيالقطعةاملذابةم الذهبوالفضةأوغريلاإ ااستطالت.انقةةر:5 

 (.70(،أني الفقها ل 10/438(،لسانالعرب 216املغربيفترتيباملعربل 
(،لسةةةةانالعةةةةرب2/759(،الشةةةةحاح 2/341العنةةةة :ضةةةةرٌبمةةةة الطيةةةةب.انقةةةةر:العةةةةني (6 

 4/610.) 
ةةُنَة َِّر،وةُطلقأةضاًعلىشي م أيةةيتالطيةةب،وعلةةىالطلةةع.7  قَةامَلَأنم (الكا  ر:كِّماالمعَِّنبِّ

 (.5/149(،لسانالعرب 5/191(،مقاةي اللغة 5/358انقر:العني 
 (.2/345(،أسيفاملطالب 5/19(،روضةالطالاني 5/421عءةءشرحال جيء (انقر:ال8 
(الفانيةةةذ: ارسةةةيمعةةةّرب،ضةةةةرٌبمةةة احللةةة ىةُعلةةةةلمةةة القنةةةدوالنشةةةةا.انقةةةر:لسةةةانالعةةةةرب9 

 (.2/481(،املشااحاملنري 3/503 
(،2/276ة (اسبرةسم:معرب،وهةة الثةة باملتخةةذمةة احلرةةةر،أوالقةةء.انقةةر:اةةذةباللغةة10 

 (.4/184(،لسانالعرب 59حترةرألفاوالتنايهل 
(املغةةمءولمةة ي  مةة الغةةَءمل،والغةةَءملجعةةلالشةة فأوالقطةة أوحن لةةايي طةةاً.انقةةر:لسةةان11 

 (.331(،مع ملغةالفقها ل 11/492العرب 
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،والعة د،(2 وكذايفالنفط،(1 وإنتفاحش لي مبثلي، ه مثليوقشراًالتفاو ط الً
وا يةارمتقةّ م،وحكةىاملةءينأنالاطةي ،(4 (3 وحكىالةرومينا ةيفيفاللحةمالقدةةد

قالالاغ عيف،مةوالدورمتق ّ،واألراضي،والثياب،واحلي ان،(5 وأ ىتبهالقّفال،وايتاره
 .(6 جرعندعمثليّ تاوةه:واآل

 

 (.10/423(انقر:كفاةةالنايه 1 
 (.1/247(،النقماملستعذب 3/1165ر:الشحاح النِّفمط:ده كرةهالرا حة.انق(2 
 (.9/25(انقر:حبراملذهب 3 
لم .انقةةر:املغةةربيفترتيةةباملعةةربل4  الشةةَّ ُل حالمُلَ فَّفيفِّ (اللحمالقدةده :اللحمالمَللم

 (.3/344(،لسانالعرب 268 
 (.10/423(انقر:كفاةةالنايه 5 
 (.209(انقر: تاوعالاغ عل 6 
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:فصط
:مسا لا يفاملثليّ

رجعنةاإىل،مدِّواملثةلم جة د لةمةسةللهحةىتعةُ،اوتلةفيفةةده:إ اغشبمثليةًّاألوىل
علةةةةىمةةةةاتقةةةةدميف،قاراةةةةاوالمةةةةاةُ،الة جةةةةديفتلةةةةكالالةةةةد أنواملةةةةرادبعدمةةةةه،القيلةةةةة

أو،(2 (املغشة بة فتيفمد بقةا العةنيلَإنكانتقيلتهايتةَ،مث يه(1 /سلمانقطا امل
،(3  يهأحدعشروجهاً؟بعدها  عقيلةطب

والاعتاةةار،مةة ةةة مالغشةةبإىلةةة مالتلةةف،القيلةةةأقشةةىقيلةةةاملغشةة بأنّ:أحةةدها
.(4 قيلتهبعدتلفهبءمد 

وبةيف،(5 مة وقةتتلةفاملغشة بإىلإعة ازاملثةل،أنال اجبأقشىقيلةةاملثةل:الثاين
أنال اجةبعنةدإعة ازاملثةلقيلةة(6 بعضهمهذة ال جهنيعلىوجهنيع ابة سةللة

؟(7 أوقيلةاملثل،املغش ب



 

 /ب(م نسخة ت(.253/ل4(هناةة 1 
 (كذايفالنسختني،ولعلالش اب مغش بة(.2 
 (.5/20(،روضةالطالاني 5/422(،العءةءشرحال جيء 7/176(انقر:هناةةاملطلب 3 
 (.5/20(،روضةالطالاني 5/422(،العءةءشرحال جيء 7/177(انقر:هناةةاملطلب 4 
 (.10/426(،كفاةةالنايه 5/20(،روضةالطالاني 5/422لعءةءشرحال جيء (انقر:ا5 
(ه :أب الطيب،الدب املفضلبةة سةةللةبةة عاصةةمالضةة الاغةةدادع، قيةةٌهمةة أصةةحاب6 

رةج،صةةةةّنفكتاةةةةاًعدةةةةةد ملتةةةةذكركتةةةةبالةةةةرتاجم ال جةةةة هيفاملةةةةذهب،مةةةة شةةةةي يه:ابةةةة سةةةةُ
(،طاقةةةةا الشةةةةا عية14/361ه.انقةةةةر:سةةةةريأعةةةةيمالنةةةةاي  308أ ا هةةةةا،تةةةة يفسةةةةنة:

 (.1/102 عيةالب قاضيشهاة (،طاقا الشا1/317ل سن ع 
(،الةةن مال هةةاج7/178(الشحيحم املذهبأنال اجةةبقيلةةةاملثةةل.انقةةر:هناةةةةاملطلةةب 7 

 5/184.) 
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.(1 وه األصحأنال اجبأقشىالقيلةم ة مالغشبإىلة مإع ازاملثل:الثالث

.(2 أنال اجبأقشىقيلتهم ة مالغشبإىلة ماملطالاةدلقيلةوتغرميها:والرابع

.(3 أنال اجبأقشىالقيلةم وقتإع ازاملثلإىلوقتاملطالاةدلقيلة:وا ام 

.(4 أنال اجبأقشىالقيلةم وقتتلفاملغش بإىلوقتاملطالاة:السادأ

وهةذاعلةى:(6 قةاليفالةذيا ر،(5 مة ةة متلةفاملغشة ب،أنال اجبالقيلةة:السابع
.(7 ال اجبقيلةاملغش بالاملثلأنالق ل

،(8 ارهاحلنةةاطيوايتة،والاعتاةةاردلةءمد قالةةه،أنال اجةبقيلةةةةة مإعةة ازاملثةل:الثةام 
.(9 والرومين،وأب يلفالسلليّ،والءجاجي،واملاوردع

 

 (.5/20(،روضةالطالاني 5/422(،العءةءشرحال جيء 7/181(انقر:هناةةاملطلب 1 
 (.5/20،روضةالطالاني (5/422(،العءةءشرحال جيء 4/297(انقر:التهذةب 2 
 (.5/20(،روضةالطالاني 5/422(،العءةءشرحال جيء 7/180(انقر:هناةةاملطلب 3 
 (.5/185(،الن مال هاج 5/20(،روضةالطالاني 5/422(انقر:العءةءشرحال جيء 4 
 (.5/423(،العءةءشرحال جيء 7/179(انقر:هناةةاملطلب 5 
(هةة :أبةة املعةةايدلةةيبةة مُجيةةعبةة جنةةااملخءومةةي،قاضةةيالقضةةا شةةي الشةةا عيةمبشةةر،مةة 6 

إسحا العراقي،وم مؤلفاته:الذيا ر،سلطاناملقدسي،وم تيميذه:أ شي يه:الفقيه
(،طاقا 20/325ه.انقر:سريأعيمالناي  550والعلد يفأدبالقضا ،ت يفسنة

 (.1/321(،طاقا الشا عيةالب قاضيشهاة 7/277 ىللساكي الشا عيةالك
 (.549(انقر:املطلبالعايطم العارةةإىلالااباألوليفأركانالضلانم كتابالغشب ل 7 
،اسمامالكاري،م شي يه:أ (ه :أب عادهللااحلسنيب الدب عادهللااحلناطيالط ع8 

الطيةةةةبالطةةةة ع،وأ بةةةة عةةةةدع،ومةةةة تيميةةةةذه:القاضةةةةيأ بكةةةةراس ةةةةاعيلي،وعاةةةةدهللا
منشةةة رالةةةدبةةة أ ةةةدبةةة شةةةعيبالةةةرومين،ومةةة مؤلفاتةةةه:الفتةةةاوع،تةةة يفبعةةةداألربعلا ةةةة

ل سةةةن عطاقةةةا الشةةةا عية(،4/367الشةةةا عيةالكةةة ىللسةةةاكي بقليةةةل.انقةةةر:طاقةةةا 
 .(180-1/179ب قاضيشهاة طاقا الشا عيةال،(1/193 

 (.5/423(،العءةءشرحال جيء 9/26(،حبراملذهب 7/180(انقر:احلاوع 9 
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وابةةةةة الشةةةةةاالإىل،ونسةةةةةاهالقاضةةةةةيالطةةةةة ع،ةةةةةة ماملطالاةةةةةةةأنال اجةةةةةبقيلةةةةة:التاسةةةةةع
 عةادوطلاةه،قالالشي أب علي: ل طلبة مالسات لمةتفقتة  ريحقةه،األكثرة 

وةة م،وقةدةقةالةة مالتغةرك، ةياعتاةارب قةتاألدا (1 قيلةة الطبعدأمموقدايتلفةت
.(2 احملاكلةواملقش دواحد

قةديفوإن ُ، االعتاةاربقيلةةةة ماسعة از،يفمجيةعالةايدأنهإنكةانمنقطعةاً:والعاشر
ونقلةه،وايتةارهابة أ عشةرون، ال اجةبقيلةةةة ماحلكةمدلقيلةة،تلكالاقعةياصةة

.(4 وغّلطه يه(3 القاضيالط عع اب القال

،الةة ماملطالاةة،ع الشي أ حامدأنال اجبقيلتهةة مأيةذالقيلةة:احلادععشر
.(5 س ا كاناحلاكمقدحكمعليهبد عالقيلةعنداسع ازأمال،تلفوالة مال

بعلةىال جةه ةقةالالرا عةي: القيةاأأن،ا تلفعنةدهواملثةلمفقة دول غشبمثليًّ
،(1 /والسةابع،وعلةىالثةاين،والثالثأقشىالقيمم ة مالغشبإىلةة مالتلةف،األول

 

 (يف ت( الشهاد (والش اباملثاتم  ز(.1 
(،هناةةةةاملطلةةب174(انقر:التعليقةالك ىطم كتةةابالغشةةبإىلكتةةاباسجةةارا  ل 2 

(،املطلةةةبالعةةةايطمةةة العارةةةةةإىلالاةةةاب5/423 (،العءةةةةءشةةةرحالةةة جيء7/177-178 
 (.545األوليفأركانالضلانم كتابالغشب  

همةة أصةةحابال جةة ه،مةة (ه :أب العااأأ دب أ أ دالطةة ع،املشةةه ردبةة القةةال، قيةة3 
رةج،وأ شةةي يه:أ  علةةيالءجةةاجياجلُلحةةي،ومةة تيميةةذه:القاضةةيأ يليقةةةالعاةةاأبةة سةةُ

ه.انقةةةر:اةةةذةباأل ةةةا واللغةةةا 335ومةةة مؤلفاتةةةه:التلخةةةيص،وأدبالقاضةةةي،تةةة يفسةةةنة
 (.3/59(،طاقا الشا عيةالك ىللساكي 15/371(،سريأعيمالناي  2/252-253 

(،176-175(انقةةةةةر:التعليقةةةةةةالكةةةةة ىطمةةةةة كتةةةةةابالغشةةةةةبإىلكتةةةةةاباسجةةةةةارا  ل 4 
(،املطلبالعايطم العارةةإىلالااباألوليفأركانالضلانم كتاب2/198املهذب 

 (.550الغشب ل 
(،كفاةةةةةةةةةالنايةةةةةةةةه21-5/20(،روضةةةةةةةةالطةةةةةةةالاني 5/423(انقةةةةةةةر:العءةةةةةةةةءشةةةةةةةرحالةةةةةةةة جيء 5 

 10/425.) 
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وعلةةىا ةةام ،والتاسةةعحبااةةا،والسةةادأ،الرابةةعو،ةعةة دوالثةةام قيلةةةةةة مالتلةةفوأن
يفمجيةعالةايداًوعلىالعاشةرإنكةانمفقة د،أقشىالقيمم ة مالتلفإىلة مالتغرك

.(2 واحلادععشرحباله،ة مالتغركةة مالتلفوإال قيلةوجاتقيل

 قةدحكةىاسمةامعة القاضةي،املثلام غريغشبواملثلم ج دمثأع زهول أتلفمثليًّ
،(3 أنةةههةةلطةةبقيلةةةةةة ماسعةة ازأوأقشةةىقيلةةةمةة ةةة مالتلةةفإىلاسعةة از؟ يةةهوجهةةان

يفهاوملةةةةةذكر،(5 (قيلةةةةةةةةةة مالتغةةةةركب أناالعتاةةةار(4 /وةنقةةةةدحوجةةةةه لةةةةثضةةةةعيف:قةةةال
طوعلةةىالثةةاينوالثالةةث،استةةيفبقيلةةةةةة مطةةعلةةىال جةةهاألول":وقةةالالرا عةةي،ال جةة ه

،وعلةةىالرابةةعمةة ةةة ماستةةيفإىلالتغةةرك،(6 أقشةةىالقيلةةةمةة ةةة ماستةةيفإىلاسعةة از 
،ولةة أتلفةةةهواملثةةلمفقةة د القيةةةاأأنةقةةالعلةةىال جةةةهاألول،والقيةةاأعةة دال جةةة هالااقيةةة

،وا ةةةةام ،وعلةةةةىالرابةةةةع،والثةةةةام طةةةةبقيلةةةةةةةةةة ماستةةةةيف،والسةةةةابع،والثالةةةةث،والثةةةةاين
وعلةةى،وعلةةىالتاسةعقيلةةةةة مالتغةةرك،أقشةةىالقةيممةة ةة ماستةةيفإىلالتغةرك،والسةادأ

.(7 "وإال قيلةة مالتغرك،يفمجيعالايدوجاتقيلةة ماستيفالعاشرإنكانمنقطعاً

له(8 قاليفالايان،نتقروج داملثلأو،:ل قالاملستحقالأيذالقيلة ر 

   = 

 /أ(م نسخة ت(.254/ل4(هناةة 1 
 (.5/21 (،روضةالطالاني5/423(انقر:العءةءشرحال جيء 2 
(الشحيحم املذهبأنه بأقشىالقيمم ة ماستيفإىلاسع از.انقةةر:هناةةةةاملطلةةب3 

 (.164-5/163(،هناةةاحملتاج 5/423(،العءةءشرحال جيء 7/181 
 /أ(م نسخة ز(.236/ل3(هناةة 4 
 .(7/181لب هناةةاملطانقر:.املثاتالش ابو حبالةاألدا ((يفالنسختني5 
 (زمد م  ز(.6 
 (.5/423العءةءشرحال جيء (7 
(صاحبالايانه :أب احلسنيأعب أ ا ريب ساملب سعيدبةة عاةةدهللابةة الةةدبةة 8 

،شي الشا عينيإبقليماليل ،م شةةي يه:اسمةةامزةةةدابةة م سىب علرانالعلرايناليلاين
عادهللااليفاعي،وم تيميةةذه:ابةة  ةةر ،ومةة مؤلفاتةةه:الايةةانيفمةةذهباسمةةامالشةةا عي،
= 
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النة وع:وأتلةلقةال،(3 (2 قلت:وه ظاهرمةانقلةهالةرومينعة أ إسةحا ،(1  لك
،وميكة الفةر ؟هةل ة ، يها يفيفأنصاحباحلقإ اامتنعم قاضهي أن 

.(4 ول مليتيذهاحىتوجداملثلتعنّيقطعاً

مثقةدرعلةىاملثةل هةل، ازاملثةلأواملتلفقيلةاملثلعندإعم،إ اغرمالغاصب:الثانية
حالةةةرومينوالغةةةءاياملنةةةع،لللالةةةكردالقيلةةةةواملطالاةةةةدملثةةةل؟ يةةةهوجهةةةان قةةةال،(5 رجةةةّ

ةعلةةةىالةةة جهني يلةةةاإ اقطةةةعكامةةةلاأل مةةةلأمنلةةةرجةةةانخمولةةةا:(6 طالةةةد الشةةةي أبةةة 
دمةةاهةةلللل ةةينعليةةهأنةةةرُ،مثزالةةتعليةةااجلةةاينةتهةةا،مةة  اقةةدالعليةةاوأيةةذدىوسةةط

؟(7 تصأيذوةق

   = 

ه.انقةةر:طاقةةا الشةةا عية558وكتةةابالسةةؤالعلةةايفاملهةةذبمةة اسشةةكال،تةة يفسةةنة
 (.328-1/327 قاضيشهاة (،طاقا الشا عيةالب7/336الك ىللساكي 

 (،7/19(انقر:الايان 1 
 (.9/25(انقر:حبراملذهب 2 
لشةةةا عيةيف(وأبةة إسةةةحا هةةة :إبةةراهيمبةةة أ ةةةداملةةروزع، قيةةةه،أصةةة ي،انتهةةتإليةةةهر سةةةةا3 

رةج،وأ العةةرا ،مةة شةةي يه:أ  زةةةدسةةعيداسصةةطخرعومةة تيميةةذه:أ العاةةاأابةة سةةُ
حامداملروزع،وم مؤلفاته:شرحخمتشراملءين،وكتابالت سط،ت يفيفمشروأ املروزع،

،(2/197طاقا الشا عيةاسسن ع (،15/429ه.انقر:سريأعيمالناي  340سنة
 .(1/105الشا عيةالب قاضيشهاة طاقا 

 (.5/23(انقر:روضةالطالاني 4 
(،العءةةةةءشةةةرحالةةة جيء424ليةةةةاملةةةؤم للةةةرومينل (وهةةة الشةةةحيحمةةة املةةةذهب.انقةةةر:ح5 

 (.5/21(،روضةالطالاني 5/423-424 
 (يف ت( حامد(،والش اباملثاتم  ز(.6 
(علىوجهني:أحدلا:لي له لك؛لرضاهدلدةة.7 

دوالثاين:لشاحبال سطىطلبالقِّشال.انقر:السلسةةلةيفمعر ةةةالقةة لنيوالةة جهنيأل الةة
 .(1/549اجل ةينل 
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والنةةة وعو ةةةرعا ةةةيفيفجانةةةبالغةةةارمإ اأراداسةةةرتدادالقيلةةةةورد،(1 قةةةالالعراقةةةي
ولةي لةهأنيتيةذ،(4 أعة زهاملثةل لةمةطالاةهحةىتوجةدتعةنّيحقةه يةه(3 /ول ،(2 املثل

ولةة اتفقةةاعلةةىأيةةذالقيلةةةمةةعوجةة داملثةةلعلةةىجةةن ،(5 إالبعقةةدمعاوضةةة،القيلةةة
،علةةىرّداملايةةع مةةعالقةةدريةةبيةةرمةة املةةال  جهةةانمانيةةانعلةةىجةة ازأيةةذأر الع 

اهلةاإ املةشةدرمنهلةوالقةاهرأنالَّ،(7 وجءماسمامدملنةع،(6 حالروميناجل ازوصحّ
.أماإ اوجد يقهراجلءمد ازه،لف ةشلحللتلليكابتدا ً

هإىلمكةةانفةةهردّكةةانلللالةةكأنةكلِّ،يةةر ونقلةةهإىلمكةةانإ اغشةةبشةةيئاً:الثالثةةة
 ةإ ا،(9 للحيل لةة؛ولةهأيةذالقيلةةيفاحلةال،(8 معليةهأضةعافقيلتةهوإنغةرِّ،الغشةب

دإ ااحتةةاجو يةةهوجةةهأنةةهالةلءمةةهالةةرّ،الغاصةةبرّداملالةةكالقيلةةةواسةةرتداملغشةة بهرد
ولة تلةفيفاملكةاناملنقة ل،وكذالة بةددهوملةكة مجعةهإالمبؤنةةكثةري ،إىلمؤنةكاري 

،(10  ةإنأعة زهاملثةلغةرمأكثةرالالةدة قيلةة،إليهطالاهمبثلهحيثظفربةهمة الالةدة 

 

،مةةة (هةةة :أبةةة إسةةةحا إبةةةراهيمبةةة منشةةة ربةةة مسةةةلم،املشةةةرعالشةةةا عي،املعةةةروفدلعراقةةةي1 
الطةةةاهراحلسةةةنياألرمةةة ع،ومةةة تيميةةةذه:أ بكةةةرالةةةدبةة شةةي يه:دلةةةيبةةة مُجيةةةع،وأ 

ه.انقةةةر:طاقةةةا الشةةةا عية596يطيةةةبمشةةةر،ومةةة مؤلفاتةةةه:شةةةرحاملهةةةذب،تةةة يفسةةةنة
 (.7/37الك ىللساكي 

 (5/21(انقر:روضةالطالاني 2 
 /ب(م نسخة ت(.254/ل4(هناةة 3 
 (.5/23(،روضةالطالاني 7/181(انقر:هناةةاملطلب 4 
 (.7/183(انقر:هناةةاملطلب 5 
 (.9/27انقر:حبراملذهب (6 
 (.5/231(انقر:هناةةاملطلب 7 
 (.3/348(،مغيناحملتاج 5/22(،روضةالطالاني 5/424(انقر:العءةءشرحال جيء 8 
 (املرادألجلاحليل لةبينهوبنيملكهإنكانمبسا ةبعيد .انقر:املراجعالسابقة.9 
 (.5/424شرحال جيء (،العءةء4/295(انقر:التهذةب 10 
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يةرهةل املالةكيفمكةان(1 طبةه وظفةر،اأوغشاهوتلةفعنةدهيفبلةدمثليًّوإنأتلف
والغةءايأنةه،املنشة لاملشةه رالشةحيحعنةداسمةام،لهمطالاتهدملثل؟ يهثيثةةأوجةه

ولللالةةةةةكأنةغرمةةةةةهقيلةةةةةةبلةةةةةدالتلةةةةةفوالغشةةةةةبيفاحلةةةةةال،لةةةةةي لةةةةةهمطالاتةةةةةهدملثةةةةةل
عنةةد:ويفاعتاةارقيلةةبلةةداستةيفمة التفشةيلمةاتقةدمأع:قةالاسمةام،(2 للحيل لةة

وإنكثةةةةر املؤنةةةةةوزاد ،دملثةةةةليف لةةةةكاملكةةةةانهأنةةةةهةطالاةةةة:او نيهةةةة،(3 عةةةةدماملثةةةةل
قيلةةبلةةدالتلةفأوأقةل لةهاملطالاةةةإنكانةتقيلةةبلةةدالطلةبمثةل:و لثهةا،(4 القيلةة
وإ اقلنةالةي لةهإالالقيلةة  يةذها،(5 واةذاجةءممجاعةة،وإنكانتأكثةر ةي،دملثل

؟لاملثةةلذهةةللللالةكردهةةاوطلةةباملثةلولايةةراسةرتدادهاوبةة،واجتلعةايفبلةةدالتلةف
رّد(7 طأراد لا ةيفمةاإ ااةقالاملت ي:و،(6  يهال جهاناملتقدمانيفاملس لةقالها

 ةإنملةكة ،قةلاملثةلمؤنةةنهذاكلهإ اكانل،(8 أماإنأرادرّدبدله ي،عنيماأيذ
ة ا ةةةقو كةةرالغةةةءاي يةةها ةةيفومل،(9 والةةد نري لةةهاملطالاةةةةقطعةةاً،لةةهمؤنةةةكالةةةدراهم

 

 (زمد ةقتضيهاالسيا .1 
(،ال سةةةةيط7/184،182(وهةةةةذاهةةةة ال جةةةةهالةةةةذعصةةةةححهالنةةةة وع.انقةةةةر:هناةةةةةةاملطلةةةةب 2 

 (.5/22(،روضةالطالاني 3/396 
 (.7/184(انقر:هناةةاملطلب 3 
 (.5/425(،العءةءشرحال جيء 7/184(انقر:هناةةاملطلب 4 
(منهماملاوردع،والشي أب علةةي،وابةة الشةةاال،والانةةدني ي،واسسةةن ع.انقةةر:هناةةةةاملطلةةب5 

(،املطلةةةةةبالعةةةةةايطمةةةةة العارةةةةةةةإىلالاةةةةةاباألوليفأركةةةةةان7/180(،احلةةةةةاوع 7/184 
 (.43-6/42(،املهلا ل سن ع 568-567الضلانم كتابالغشب ل 

 املثلمثقدرعلىاملثل،يفالشفحةالسابقة.( يلاإ اغرمالقيلةسع از6 
 (زمد م  ز(.7 
 (.230-229(انقر:تتلةاسدنةل 8 
 (.3/350(،مغيناحملتاج 5/425(،العءةءشرحال جيء 4/295(انقر:التهذةب 9 
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ايف،(1 عليةةه يةةروظفةةربةةهاملالةةكيف بلةةدوتلةةفأوأتلفةةهيفبلةةد(2 /ولةة غشةةبمثليةةّ
أعّ(4 بقيلتةهيف طغريبلدالتلةف، لةهمطالاتةهوقلناأنهالةطالبدملثليف(3  اغريلط

(5 الالدة شةا  الغشبواستيف،ولهأنةُطالاهدملثليفأعّدعّطم بلَالالدة شا 
ومجيعماتقدم يلاإ املررجاملثلديتيفالءمانواملكةانعة أن،(6 إ اظفربه يه
يفمفةةاز واجتلعةةةاعلةةةى  ةةإنيةةةرجعةةة  لةةككلةةةالةةة أتلةةفعليةةةهمةةةا،ةكةة نلةةةهقيلةةةة

ملةكة لللتلةفبةذل،واجتلعايفالشةتا ،يفالشيفلدأواجل،أويفبلد،هنر(7 شط
مثاجتلعةايف(8  إ اغرمالقيلة/،ويفالشيف،بلعليهقيلتهيفمثلتلكاملفاز ،املثل

 يةها ةةيف(9 ؟هةلةثاةةتلكةلمنهلةاالةةردواالسةرتدادأويفالشةيف،مثةلتلةكاملفةةاز 
ميفغةةريالالةةدالةةذعةسةةتحق يةةهالتسةةليماملسةةلِّمإليةةهإ اظفةةربةةهلَأمةةااملسةةم،(10 املتقةةدم

 

هالرا عةةي قةةال:( إنهقاليفال جيء: إ اعادإىل لكاملكانلءمهاملثلوأيذالقيلة.واعرتضعليةة1 
والذعأوردهصاحبالكتابمنهلاأنعليهاملثل،وأيذالقيلة،مةةعأنةةهجعةةلاألظهةةريفمسةة لة
اسعةة ازاملنةةع،وهةةذاالوجةةهلةةةه،بةةلا ةةيفيفاملسةة لتنيواحةةةددتفةةا النةةاقلني، إمةةاأنرتةةةار

 (.425-5/424 يهلاالنفي،أواسثاا .انقر:العءةءشرحال جيء 
 /أ(م نسخة ت(.255/ل4هناةة (2 
 (يف ت( غريها(والش اباملثاتم  ز(.3 
 (زمد م  ز(.4 
 (زمد م  ز(.5 
(،املطلةةبالعةةايطمةة العارةةةةإىلالاةةاب3/397(،ال سةةيط 7/186(انقةةر:هناةةةةاملطلةةب 6 

 (.575األوليفأركانالضلانم كتابالغشب ل 
 (.1/483(،املع مال سيط 313بالنهر.انقر:املشااحاملنري (الشط:ه جان7 
 /ب(م نسخة ز(.236/ل3(هناةة 8 
(،العءةةةةةةةةءشةةةةةةةرحالةةةةةةة جيء295-4/294(،التهةةةةةةةذةب 231-230(انقةةةةةةةر:تتلةةةةةةةةاسدنةةةةةةةةل 9 

 5/426.) 
 (.82احملققل ( يلاإ اغرمالقيلةسع ازاملثل،مثقدرعلىاملثل.انقر:النص10 
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 ةةإن،(2 املتلةةف(1 لةةد بط قةةدحكةةىاسمةةام يةةها ةةيفاملةةذك ريف،واملسةةلم يةةهمثلةةي
؛ألنةةةهقةةةالصةةةاحبالتقرةةةةبوغةةةريه:الةطالةةةبدلقيلةةةةأةضةةةاً،منعنةةةاهمةةة طلةةةباملثةةةل

:أحةةةدلا،وجهةةةانوةنقةةةدح يةةةه،لكنةةةهمشةةةكل،وهةةة منقةةةاأ:قةةةالاسمةةةام،(3 اعتيةةةاض
أوبقيلتةه،إثاا ا ياريف سة السةلموالرجة  إىلرأأاملةال يطالاةهبةهإنكةاننقةداً

،وةطالةةبدملسةةلم يةةه،أنةةهيتيةةذالقيلةةةللحيل لةةةالع ضةةاً:و نيهلةةا،مةةاًإنكةةانمتق ّ
.(5  لكيفدبه(4  مرّطوحكمالقرضحكماستيفوقد:قال

،الغاصةةةبتكليةةةفاملالةةةكأيةةةذاملغشةةة بأومثلةةةهيفغةةةريبلةةةداستةةةيف:لةةة أراد ةةةر 
 ةةإنكانةةتلةةهمؤنةةةمل،نقلةةهمؤنةةةكالنقةةدة لءمةةه لةةك(6  يفط ةةإنملةكةة ،والغشةةب

.(7 وكذال قاليذهويذمؤنة له،ةلءمهعلىالشحيح

،ريم ضةةعهحبالةهوهةة مثلةي قفةةراملالةةكدلغاصةبيفغةةلةة كةاناملغشةة بدقيةةاً:يةر 
ملةكةة (9  إنط يوابةة الشةةاال:يوقةةالالانةةدن،(8 لةةي لةةهمطالاتةةهمبثلةةه:قةالاملةةاوردع

 إنكانتقيلةالالدة متسةاوةةأوقيلةة،وإنكانلهمؤنة،لنقلهمؤنة لهاملطالاةمبثله
وإنكانتقيلةبلداملغش بأكثررةرياملالةكبةني،بلدالقفرأقلكانتلهاملطالاةبه

 

 (يف ز( بدل(.1 
 (.186-7/185(انقر:هناةةاملطلب 2 
 (.7/186(انقر:املرجعالسابق 3 
 (يف ز( رد(4 
 (.7/186(انقر:هناةةاملطلب 5 
 (سقط ز(.6 
(،مغةةين5/425(،العءةةةءشةةرحالةة جيء 4/295(،التهةةذةب 229(انقر:تتلةةةاسدنةةةل 7 

 (.3/350احملتاج 
 (.7/180(انقر:احلاوع 8 
 (يف ز( وإن(.9 
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 ةةإ ا،وبةةنيأنةشةة حةةىتةعةة دإليةةه ي يةةذعةةنيمالةةه،أنيتيةةذقيلتةةهيفبلةةدالغشةةب
.(1 أيذالقيلةملكهاوملميلكالغاصبالطعام

وكةذا،أنا ةالصمثلةيّ قةدمةرّأو ضة إنكةانمضةرودًاًغشب ها(2 /إ ا:الرابعة
،واألواين، ةةإنكةةان يةةهصةةنعةكةةاحلليّوإنملةكةة مضةةرودً،(3 املغشةة  علةةىالشةةحيح

واألواينعلةةى،أوللرجةةالكاملنطقةةة، ةةإنكانةةتالشةةنعةمااحةةةوهةة احللةةّياملاةةاحللنسةةا 
وإنزاد كلةا،(4 ل إنكانتقيلتهمثلوزنهضلنهمبثلهغريمش ،ق لنا  زاختا ها

لهةةيهةة  واس،و ا احللةةيّ،مةةة الشةةنعةمتق ّ،لةة كانةةتقيلتةةهعشةةرة ووزنةةهعشةةر 
 فيلةاةلءمةةهة ةإنقلنةةاأهنةامثليةةَّ،(5  يةةهال جهةاناملتقةةدمانيفالسةايكةة؟متق مةةأومثلية

قّ مةتإنكانت هاةاً ،ةلءمهمثلالذا وقيلةالشنعةم غريجنسها:أحدها،وج ه
أنةةةهةضةةةل :و نيهلةةةا،(6 سةةة ا كةةةان لةةةكنقةةةدالالةةةدأوال،الشةةةنعةدلفضةةةةوعكسةةةه

(7 وهةةة ظةةةاهرالةةةنص،الةةةذا والشةةةنعةدلقيلةةةةبنقةةةدالالةةةدوإنكةةةانمةةة جةةةن التةةةالف
والشةنعةبنقةدالالةد،أنهةضل العةنيب زهنةامة جنسةها:و لثها،(8 حهاألكثرونوصحّ

 

(انقر:املطلبالعايطم العارةةةةإىلالاةةاباألوليفأركةةانالضةةلانمةة كتةةابالغشةةب ل1 
 (.10/429(،كفاةةالنايه 568 

 /ب(م نسخة ت(.255/ل4(هناةة 2 
 (.123-122 (انقر:النصاحملققل3 
 (.234(انقر:تتلةاسدنةل 4 
 (م النصاحملقق.123ل (والشحيحأهنامثلّية.انقر:5 
 (.5/23(،روضةالطالاني 427-5/426(،العءةءشرحال جيء 3/397(انقر:ال سيط 6 
 (.3/260انقر:األم (7 
رحالةةةةة جيء(،العءةةةةةةءشةةةةة7/13(وهةةةةةذاهةةةةة ال جةةةةةهالةةةةةذعصةةةةةّححهالشةةةةةيخان.انقةةةةةر:الايةةةةةان 8 

 (.5/23(،روضةالطالاني 5/427 
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،(1 حههة والاغة عوصةحّ،هة أقةي :وقةالاسمةام،س ا كانتمة جةن العةنيأوال
أنةةةه:ويامسةةةها،(2 ونسةةةاهبعضةةةهمإىلالةةةنص،أنةةةهةضةةةل الكةةةلبغةةةريجنسةةةه:ورابعهةةةا

،(3 والشةةنعةدلنقةةدالةةذعمةة جةةن الةةذا ،ةضةةل الةةذا بغةةريجنسةةهامةة النقةةدة 
وعلةةةةىاألولوالثالةةةةثةضةةةةل العةةةةنيدلتةةةة دونالنقةةةةداملضةةةةروب؛ألنةةةةهدلكسةةةةرصةةةةار

قةةةةال،(5 وإنقلنةةةاأنةةةهمتقةةةّ مضةةةل الكةةةلبنقةةةدالالةةةدكيةةةفكةةةانقالةةةهالاغةةة ع،(4 تةةة اً
،(6 الرا عةي:وةناغةةيعلةىهةةذاوجةهالتضةةلنيبغةرياجلةةن إ اكةاننقةةدالالةدمةة اجلةةن 

أولغةرضماةاحطةيفمةا،اسةهلميةَقالاسمام:وال ر يفاحللةيبةنيأنةتخةذهالرجةلل
 ال و،واألصةةنام،الشةةنعةالةةيت يةةهغةةريمااحةةةكالشةةليبوإنكانةةت،يفالءكةةا ه كةةر 

وإتةةيف،(7  ةيقيلةةللشةةنعة  ج دهةاكعةدمها،واألواينوقلنةابتحةركاختا هةةا،امليهةي
إنجعلنةاه(8 ؟مماالصنعة يهم النقدة كالت والسايكةةناينعلىأنهمثلّيأومتق ّ

ةضةةل قيلتةةهبنقةةدالالةةدسةة ا :أحةدلا،  جهةةانمةةاًوإنجعلنةةاهمتق َّ،ضةةل مثلةةهمثليةاًّ
إالإ ا،أناجلة ابكةةذلك:و نيهلةا،(10 مة غةريجنسةها(9 /كةانمة جةن العةنيأو

 

(وهةةةةذهةةةة ال جةةةةهالةةةةذعرّجحةةةةهصةةةةاحبمغةةةةيناحملتةةةةاج،وهناةةةةةةاحملتةةةةاج.انقةةةةر:هناةةةةةةاملطلةةةةب1 
 (.5/163(،هناةةاحملتاج 3/347(،مغيناحملتاج 296-4/295(،التهذةب 7/188 

 (.7/188(انقر:هناةةاملطلب 2 
م العارةةةةإىلالاةةاباألوليفأركةةانالضةةلانمةة كتةةابالغشةةب ل(انقر:املطلبالعايط3 

 586-587.) 
 (.7/190(انقر:هناةةاملطلب 4 
 (.4/296(انقر:التهذةب 5 
 (.5/427(انقر:العءةءشرحال جيء 6 
 (.7/187(انقر:هناةةاملطلب 7 
 قق.(م النصاحمل123ل (والشحيحأنهمثلّيكلاتقدم.انقر:8 
 /أ(م نسخة ت(.256/ل4(هناةة 9 
 (.5/427(،العءةءشرحال جيء 4/296(انقر:التهذةب 10 
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وايتةةاره، يقةةّ مبغةةرياجلةةن ،ءةةةدعلةةىالةة زنتوالقيلةةة،كةةاننقةةدالالةةدمةة جةةن العةةني
.(1 العراقي ن

ة جةةدإال كثةةرمةة  ةة (2 ط لةةم إ اوجةةبعلةةىالغاصةةبأواملتلةةفاملثةةل:اخلامسةةة
حهوصةحّ،وجةءمبةهصةاحبالتنايةه،ال:أحةدلا، هلةلءمهحتشيله؟ يةهوجهةان،املثل

وقةالابةة ،والةةرومين،وأظهرلةةاعنةدالاغة ع،(3 والنة وع،والشاشةي،مجاعةةمةنهمالغةةءاي
.(4 أنهظاهرالنصنعم:أ عشرون

 إمةةةاأنةكةةة ن،إىلحةةةالمثتلةةةفعنةةةدهمةةة حةةةال (5 /املغشةةة ب:لةةة تغةةةرّيالسادسةةةة
. يهلاماًأومتق ّ،ا يهلاأومثليًّ،أودلعك ،ايفالثانيةيفاحلالةاألوىلمثليًّمتقّ ماً

وقلنةةا،كلةةالةة غشةةبرطاةةاً،ايفالثانيةةةيفاألوىلمثليةةًّ:أنةكةة نمتقّ مةةاًاألولالضةةرب
وهة قة لالعةراقينيأنةهةلءمةه:أحةدها، فيلةاةضةلنهوجة ه، اختذمنهمتراً،أنهغريمثليّ

وايتارهالغةءايأنةهةتخةريبةنيأن،أشارإليهاسمامم عنده:و نيها،(7 (6 لر تالطمثل
أنةةهإن:والاغةة ع،أوردهالقاضةةيوهةة مةةاهاوأشةةاهُ،(8 الرطةةبوقيلةةة،لةةرتيتيةةذمثةةلال

 م عليةةهتسةةاوإنكةةانالتلةةرأكثةةرقيلةةةأو،كةةانالرطةةبأكثةةرقيلةةةوجةةبعليةةهقيلتةةه

 

(،حبةةةةر95-94(انقةةةةر:التعليقةةةةةالكةةةة ىطمةةةة كتةةةةابالغشةةةةبإىلكتةةةةاباسجةةةةارا  ل 1 
 (.428-5/427(،العءةءشرحال جيء 9/28املذهب 

 (يف ز(  هل(.2 
(،حليةةة5/428(،العءةةةءشةةرحالةة جيء 114املةةذهب.انقةةر:التنايةةهل (وه الشحيحم 3 

 (.5/163(،هناةةاحملتاج 5/25(،روضةالطالاني 2/683العللا  
 (.10/424(،كفاةةالنايه 9/27(،حبراملذهب 4/294(انقر:التهذةب 4 
 /أ(م نسخة ز(.237/ل3(هناةة 5 
 املثاتم  ز(.(يف ت( املهر(والش اب6 
 (.5/428(،العءةءشرحال جيء 7/18(،الايان 2/198(انقر:املهذب 7 
 (.382-1/381(،ال جيء 7/193(انقر:هناةةاملطلب 8 
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وكةةةذا،(2 أنةةةهةلءمةةةهاملثةةةلومةةةانقةةةصمةةة قيلةةةةالرطةةةب:قالةةةهاملةةةاوردع:ورابعهةةةا،(1 مثلةةةه
وقلناالءةت نمتقّ م.احلكمل اختذم الءةت نزةتاً

وتلفالةدقيق،كلال غشبحنطةوطحنهامتقّ ماً:أنةتخذم املثليّالثاينالضرب
واختةذمنةهيةيًّأوغشةبمتةراً،وقلناالدقيقوا اءمتق مني،وأكلهأوجعلهياءاً،عنده

وبةهجةءماملتة يأنعليةهأقشةى،وهنةاوجةهيةام عة القاضةي،(3  فيةهال جة هاألربعةة
،(4 ولي لللالكمطالاتهدملثل،لتلفالقيمم الغشبإىلا

 طحنةةه شةةارةسةةاوعدةنةةةاراًاً،وثلثةةحنطةةةتسةةةاوعدةنةةاراً(5 لةةهمبةةاإ اغشةةبقفيةةءومثّ
مةةة :وعلةةةىهةةةذاإ اقيةةةل،ةطالاةةةهبةةةدةناروثلةةةث:قةةةال، خاةةةءه عةةةادإىلدةنةةةار،وسدسةةاً

الةريصالأسة إطةي وطالاةهاملالةكيفوقةت،غشبحنطةيفالغي  تلفتعنةده
 

(،املطلةةبالعةةايطمةة العارةةةةإىل5/428(،العءةةةءشةةرحالةة جيء 4/297(انقةةر:التهةةذةب 1 
 (.592كتابالغشب ل الااباألوليفأركانالضلانم 

 (.196-7/195(انقر:احلاوع 2 
 (اليتتقّدمتيفالشفحةالسابقة.3 
(ملأقةةفعلةةىهةةذاال جةةهالةةذعنسةةاهاملشةةّنفلللتةة ياةةذااللفةة ،بةةلالةةذع كةةرهاملتةة ييف4 

أحةةر  طعامةةاًالتتلةق له:املثلّيا إمناُتضل دملثلإ اأتلفهام غةةريتغيةةريصةةفتها،مثةةلإنم
أورمةةاهيفالاحةةر،أمةةاإ اغةةرّيصةةفتهبشةةنعة،مثةةلإنكةةاناملغشةة بطعامةةاً طحنةةهوياةةءه،
همتعلةةٌقبةةه،وهكةةذاإ اكةةانأحةةدف يةةهأمةةراًتةةنقصبةةه وقلنا:ا اءم  وا األمثةةال، حقةةّ
قيلتهويرجبهع حّد وا األمثال،مثل:إنكاناملغشةة بطعامةةاً ةة االهودلةةغ يةةهحةةىت
 ةةا طعلةةهمثأتلفةةه، يغةةرمقيلتةةهحةةنيكةةانحنطةةة؛ألنةةهبعةةدتغيةةريالشةةفةمةةال، يغةةرمقيلةةة

 (.5/429(،العءةءشرحال جيء 231العني.انقر:تتلةاسدنةل 
(القفيةةء:مةة املكاةيةةل،وهةة  انيةةةمكاكيةةك،واملكةة ك:صةةا ونشةةف،والشةةا :أربعةةةأمةةداد،5 

درلةةاً،وتقةةدةرالقفةةري130درلةةاً،وقيةةل128قرةاةةاً،والرطةةلواملةةدرطةةلوثلةةثدلاغةةدادعت
(كيلةة غةةرام.108كيلةة غةةرام،وعلةةىمةةاعليةةهالفتةة ىيفاملللكةةة 78,350علةةىاملشةةه ر

(،دلةةةالاحةة فاسسةةيمية5/395(،لسةةانالعةةرب 328-9/327انقةةر:اةةذةباللغةةة 
 (.1/143(،الفقهاسسيميوأدلته 59/182-183 
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(2 /فشةّلوةقةالإنتلفةتوهةيحنطةةبةلةُ،دملثةلوالدلقيلةة(1  ةطالبطاجل اب نه
وحكةةةىالةةةرومينعةةة ،(3 وإنصةةةار إىلحالةةةةالتقةةة كمثتلفةةةت القيلةةةة،ةطالاةةةهدملثةةةل

كلةةالةة اختةةذمةة ،أنةةهةلءمةةهقيلةةةالةةدقيق:يامسةةاًكةةانوجهةةاًثاةةتَإنماحتلةةاالً(4 والةةده
.(5 وتلفعندهةلءمهقيلةالاابا شبددً

(6 جاًريشةة اختةذمنةهكلةةالة غشةب سةلاً،مثليةاًّ:أنةتخةذمة املثلةيّالثالةثالضةرب
قةةالط،(7 :ةتخةةرّياملالةةكويتيةةذمةةاشةةا منهلةةاوالغةةءاي،قةةالالعراقيةة ن،مثتلةةفعنةةده

.(9 (8  الرا عي:وظاهرهةقتضييي اً يلاإ اكانأحدلاأكثرقيلة

،و كةروا يلةاإ اغشةبشةا ،: ي ب يهأقشىالقةيميفاحلةالتنيالرابعالضربوأما
.(10 عليهقيلةشا أنّوجهاًأوتلفاللحميفةده،وأكلها،و حبها

  

 

 (يف ز( ةطالاه(.1 
 /ب(م نسخة ت(.256/ل4(هناةة 2 
 (.22-6/21(،حتفةاحملتاج 25-5/24(،روضةالطالاني 5/429(انقر:العءةءشرحال جيء 3 
صةةاحبحبةةر(ه :إ اعيلب أ دب الدالةةرومين،مةة تيميةةذه:ابنةُةهأبةة احملاسةة الةةرومين4 

هخمتشةةةر .انقةةةر:طاقةةةا  املةةةذهب،و اتةةةه:قةةةالابةةة قاضةةةيشةةةهاة:وملةةةةذكرواو اتةةةه.ترمجتةةةُ
 (.1/242(،طاقا الشا عيةالب قاضيشهاة 1/277الشا عيةل سن ع 

 (.9/102(انقر:حبراملذهب 5 
 (.1/308 (،املشااحاملنري1/242(الشريج:ه ده السلسم.انقر:النقماملستعذب 6 
 (.1/382(،ال جيء 2/198(،املهذب 7/196(انقر:احلاوع 7 
 (يف ز( قالالاغ ع:إنكانأحدلاأكثرقيلة(.8 
وظةةاهرهةقتضةةيإثاةةا يةةيفيفالتخةةرّيإ ا"(ق لةةه:5/429(الةةذعيفالعءةةةءشةةرحالةة جيء 9 

 ."كانأحدلاأكثرقيلة
(،املطلةةةبالعةةةايطمةةة 5/429العءةةةةءشةةةرحالةةة جيء (،114-15/113(انقةةةر:احلةةةاوع 10 

 (.595العارةةإىلالااباألوليفأركانالضلانم كتابالغشب ل 
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.ماتاملتقوَّ :الثاينالقسم
مةةة حةةةنيالغشةةةبإىلحةةةنيتةةةهمةةةاوتلةةةفعنةةةدهلءمةةةهأقشةةةىقيلمتق ّإ اغشةةةب

مةةاوقةةعيفو،(1 سةة ا كةةانبلةةدالغشةةبأوغةةريه،التلةةفمةة نقةةدالالةةدالةةذعتلةةف يةةه
وتفاو القيلةقدةكة نبةءمد أونقشةان،(2 بقيلةبلدالغشبشا هالتنايهأنهةضلن
وقةةةةدةكةةة ندرتفةةةا األسةةةة ا ، نسةةةيالكتابةةةةكلةةةاإ اكةةةانالعاةةةةدكاتاةةةاً،يفاملغشةةة ب

لءمةه، ل كانتقيلتهمئة الغةتإىلمئتةنيمثعةاد مئةةومخسةنيمثتلةف،خنفاضهاوا
،اةضةل أكثرهةاوإمنة،واخنفاضةهاملةضةل كةلزمد ،ولة تكةررارتفةا األسة ا ،مئتان

مةة غةةريغشةةبلءمةةهقيلتةةهةةة ممةةاًولةة أتلةةفمتق ّ،والعةة  درتفةةا السةة  بعةةدالتلةةف
كلةاإ اجةرح،جوايتلفتقيلتهيفتلكاملد ة إنحشلالتلفبسراةةوتدر،استيف

.(3 قالالقّفال:ةلءمهمئة،ايلةقيلتهامئةمثتلفتوقيلتهامخس ن

:مسااطالقسم ويف

أونةةّد،أوضةةلتالدابةةة،أوأرسةةلهالغاصةةبيفشةةغل،:لةة أبةةقالعاةةداملغشةة باألوىل
وإنم،ه ةإنعةرفم ضةعهوأمكة رّدهأجة الغاصةبعلةىردّ،أوضةا الثة ب،(4 الاعري

ه ةةردّعليةةه لةة اسةةت جراملالةك،(5 اولةهأنةسةةت جرعلةةىرّدهأجنايةًّ،غةرمأضةةعافقيلتةةه
وسةة ا عةةرفم ضةةعهأمملةعر ةةه لللالةةكأنةطالاةةه،(6 اسةةتحقا األجةةر وجهةةان فةةي

 

 (.5/430(،العءةءشرحال جيء 4/296(،التهذةب 7/136(انقر:احلاوع 1 
 (.114(انقر:التنايهل 2 
(،26-5/25(،روضةةةالطةةالاني 5/430(،العءةةةءشةةرحالةة جيء 4/296(انقر:التهذةب 3 

 (.2/884ع الةاحملتاج 
 (.322 (،القام أاحمليط2/543(ندَّالاعريأع:شرَدونفر.انقر:الشحاح 4 
 (.10/440(،كفاةةالنايه 7/214(انقر:احلاوع 5 
 (.7/215(انقر:احلاوع 6 
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إنكانةةةةتاملسةةةةا ةقرةاةةةةةملةلءمةةةةه:وقةةةةالاملةةةةاوردع،(2 للحيل لةةةةة؛يفاحلةةةةال(1 /دلقيلةةةةة
وقةةالاملةةاوردع،(4 واالعتاةةار قشةةىالقيلةةةمةة ةةة مالغشةةبإىلةةة ماملطالاةةة،(3 القيلةةة

وةنفةةذ،كاملالةةكالقيلةةةاملغشةة بةكلةةاميلكهةةاعنةةدالتلةةفوميلةةِّ،(5 إىلوقةةت ةة ا الةةرد
بةةلةنتفةةعاةةامةةعبقا هةةاعلةةىملةةكالغاصةةب،و يةةهوجةةهأنةةهالميلكهةةا،(6 تشةةر ه يهةةا

الالعلةةراينونسةةاه وقةةالاملةةةاوردع:إنملةعلةةمبقةةا املغشةة ب فةةياسةةةتقرار،(7 إىلالقفةةّ
جلة از؛اًأنةهمراعة:و نيهلةا،لفة ا الةرد؛ةسةتقر:(8 /أحةدلا،لكهعلىالقيلةوجهانمِّ

 يكة ن،ناأنامللكملأشةلايّتوه ةقتضيأناملغش بل حضر،(9 القدر علىالرد
 تشةري،مسةتقراًلكةاًاملغش بملكهامِّباقا وإنأيذهامعالعلم: قال،(10  لثاًوجهاً

ومىتأمك رداهردَّهواسةرتدالقيلةة،والميلكالغاصباملغش بقطعاً،(11 األوجهأربعة
صاملةةةةةاوردعا ةةةةةيفبيننةةةةةاوبينةةةةةهمبةةةةةاإ اجهةةةةةلبقةةةةةا ويشةةةةةّ،(12 أل حنيفةةةةةةيي ةةةةةاً

 

 /أ(م نسخة ت(.257/ل4(هناةة 1 
 (.5/431(،العءةءشرحال جيء 4/303(التهذةب 287-7/286هناةةاملطلب (انقر:2 
 (.7/215(انقر:احلاوع 3 
 (.5/431(،العءةءشرحال جيء 7/181(انقر:هناةةاملطلب 4 
 (.7/216(انقر:احلاوع 5 
 (.5/431(،العءةءشرحال جيء 7/20(،الايان 4/303(انقر:التهذةب 6 
 (.7/20انقر:الايان (7 
 /ب(م نسخة ز(.237/ل3(هناةة 8 
 (.7/216(انقر:احلاوع 9 
(،املطلبالعايطم العارةةإىلالااباألوليفأركانالضلانم 7/216(انقر:احلاوع 10 

 (.602كتابالغشب ل 
 (.7/215(انقر:احلاوع 11 
المعَ فيمذهاهأنه(12  زَاَلا مَُهاَوعَِّقُمَمَنا ُِّعَهازَاَلإَِّ اتَةَغريََّ م َحىتَّ المَغاصِّبِّ ُالمَلغمُش بَُةبِّفِّعملِّ نيم

نَةَها ُبَوَضلِّ مِّنمُهَعنةمَهاَوَمَلَكَهاالمَغاصِّ لمُكالمَلغمُش بِّ (،العناةةشرح4/299ااداةة انقر:.مِّ
= 
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كةةهبعةةدالقةةدر ليتللّ؛مراعةةاًملكةةهالغاصةةبملكةةاً(1  بقا ةةهط ةةإنعلةةم:قةةال،املغشةة ب
 إ اقةدرعلةى،ةت صلبهعلىأيذماأج علىد عهم القيلة(2  وأط،عليهإنشا 
،والييةارلللغشة بمنةه،هوردّ،املغش بمنةهبنيأنميتلكهبغريرضىرّيراملغش ب

لللغشة ب:وإنأرادرّدالقيلةةقيةل،لكهعليةهحينئةذديتيةاره إنايتارمتلكهاستقّرمِّ
متلكةةهاآلنكألنةةّ؛والأجةةر لةةك يلةةامضةةى،لةةك(3 (عاةةدال منةةهإنأرد القيلةةةعةةاد

لي يةةذ؛وبيةعالعاةد،ألنةكقةدملكتهةةا؛ عليةةهطةمةة رّدهةاملامتنعةتوإن،ماتةدأًملكةاً
وإننقةةص، ةةإنزادكةةانالفاضةةللللغشةة بمنةةه،الغاصةةبمةة  نةةهمةةاأداهمةة القيلةةة

لقيلتةهبةدي لذوشةاهدية لاملغشة بيفملكةهديتيةارهعنةدبة،(4  يشي لةهغةريه
امراعةةاًوهنةة،لكةة امللةةكهنةةاكمسةةتقر،لةةكاملشةةرتعقهةةراًاملشةةف  يفمِّ(5 قص ةة الشةةّ

الةشةحاسبةرا عة قيلتةهولةي للغاصةبومةاداماملغشة بدقيةاً،وهذاطرةقانفردبةه
و يةه،(8 طقاضه احلال  على(7 /ة وإنقلناإنرّبالدَّ،(6 إجااراملالكعلىقا اا

   = 

التعليقةةةالكةة ىطمةة كتةةابالغشةةبإىلكتةةاباسجةةارا  (،333-9/332شرحااداةة 
 (.5/431(،العءةءشرحال جيء 4/303(،التهذةب 240ل 

 (سقطم  ز(.1 
 (يف ت( و(،والش اباملثاتم  ز(.2 
 (.7/215.انقر:احلاوع املثاتوالش اب النشف((يفالنسختني3 
 (.216-7/215(انقر:احلاوع 4 
قمص:القِّطعةم األرضوالطا فةم الشي ا(5  ،والنشيباملعل ميفالعنياملشرتكةمةة كةةللشِّّ

(،القةةام أ3/204(،مقاةي اللغةةة 3/1043الشحاح شي قليًيكانأوكثرياً.انقر:
 (.199الفقهيل 

 (.5/26(،روضةالطالاني 5/431(انقر:العءةءشرحال جيء 6 
 /ب(م نسخة ت(.257/ل4(هناةة 7 
 (يف ز( قا له(.8 
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املنفعةةوهةلةضةل الغاصةبقيلةة،(1 واسجاةارعلةىقا اةا،وجهأنهةشحاسبةرا عنهةا
ةنقر ةإنكةان؟والءوا داحلاصلةم املغش بمنفشلةكانتأومتشلةبعدد عالقيلة

،(4 وادعىالقاضةيأنةهاليةيف يةه،(3 يفشغلهضلنها(2  هاعيّطالغاصبه الذع
أبةةق(5 طإ ا وإنغةاببغةةريرضةاهكلةا،جةهالشةي أبةة الةدعلةىالةة جهنياآلتيةنيويرّ

وبنالةةااملتةة ييفضةةلاناملنةةا ععلةةىأنالقيلةةةأيةةذ إبزا مةةاةف تةةهمةة ،(6   جهةةان
بةدل(7 (بت جة أهنةا:أصةحهلا،وجهان؟عليهأوبدلللحيل لةتغليقاً،االنتفا مبلكه
ملةكالقيلةةمسةتقرلعلهلةامانيةانعلةىالة جهنييفأنّ:وقالاملةاوردع،(8 العنيعق بة

هةلةكة ن،القيلةأدا جمال انتفعأجن دملغش ببعدوعليهلاررّ(10 (9 ؟مراعاًوأ
ولةةةة اسةةةةتعللهغةةةةريالغاصةةةةبضةةةةل املنفعةةةةةلللالةةةةك(11 ؟يفالضةةةةلانالغاصةةةةبطرةقةةةةاً

 

 (.7/290(انقر:هناةةاملطلب 1 
(،وةتحلةةلأنةكةة نالشةة اب3/399(كذاجا  العنيمهللةيفالنسختني،ويفال سيط 2 

 دملع لة غيّاه(.
 (.22-7/21(،الايان 9/93(،حبراملذهب 4/303(انقر:التهذةب 3 
العايطم العارةةةةإىلالاةةاباألوليفأركةةانالضةةلانمةة كتةةابالغشةةب ل(انقر:املطلب4 

 616.) 
 (يف ز( ل (.5 
(والشةةةحيحأّنالغاصةةةبعليةةةهضةةةلانمنةةةا عاملغشةةة بوزوا ةةةده؛ألجةةةلاحليل لةةةة.انقةةةر:هناةةةةة6 

 (.5/16(،روضةالطالاني 22-7/21(،الايان 7/288املطلب 
 .املثاتلش ابوا ت جد(النسختنييف(7 
 (.5/431(.العءةءشرحوال جيء 7/288(،هناةةاملطلب 278(انقر:تتلةاسدنةل 8 
 (.7/218(انقر:احلاوع 9 
 (.140تقدمايفل (10 
(الشحيحم املذهبنعم، يك نلللغش بمنةةها يةةاريفالرجةة  علةةىأةّهلةةاشةةا ؛لاقةةا 11 

إمنةةاوجاةةتللحيل لةةة،كلةةاتقةةدميفالةة جهنيالسةةابقنييفسةةابحكةةمالغشةةب،وأنالقيلةةة
إ ابالقيلةعلىالغاصةةب،وعنةةداملةةاوردعا ةةيفيفهةةذهاملسةة لةماةةينعلةةىالةة جهنييف
= 
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لءمةةهمؤنةةةرّده؟وهةةلةضةةل جناةتةةهيفتو ةةرعال جهةةانيفأنالغاصةةبهةةل،(1 قطعةةاً
وإ ارجةعهةلللغاصةبحاسةهإىلأنةسةرتد،(3 لس  دويفارتفا قيلته(2 إدقه؟مد 

عنةهأنلللشةرتعشةرا ًيكةوكةذاحُ،صوأسةندهإىلالةنّ،القيلة؟قةالالقاضةي:لةه لةك
يفوقةةدتقةةدميفكتةابالايةةع كةةرا ةةيف،(4 الةةثل حةةا املايةةعإىلإنةسةت يف اسةداً

جةةهعلةةىقةةالاسمةةام:والأقةةلمةة ررّ،(6 وأناألظهةةراملنةةع،الشةةرا الفاسةةد(5 طمسةة لة 
وةشةةةةاهأنةكةةةة نحةةةةا "قةةةةالالرا عةةةةي:،(7 ا ةةةةيفعلةةةةىأقةةةة الالاةةةةدأ يفالشةةةةحيح

ولةة كانةةتالةةدراهماملاذولةةةدقيةةة،(9 وايتةةاراسمةةاماملنةةع يهلةةا،(8 "الغاصةةبيفمعنةةاه
تةةةردد يةةةهالشةةةي أبةةة الةةةد؟ هةةةللةةةهإمسةةةاكهاوردمثلهةةةا،يفةةةةداملالةةةك(10 طبعضةةةها 

قةالالنة وع:واألقةة ى،(11 قطةةبعةةدالتللةكواللا،كةالقرضعلةىقة لأنةةهميلةكدلقةاض

   = 

ى؟انقةةر:احلةةاوع  (،هناةةةةاملطلةةب7/218ملةةكاملالةةكللقيلةةةهةةلةكةة نمسةةتقراًأومراعةةً
 (.5/419(،العءةءشرحال جيء 7/288 

 (.9/94(،حبراملذهب 7/218(انقر:احلاوع 1 
(والشةةةةةةحيح يهلةةةةةةاأّنالغاصةةةةةةبةلءمةةةةةةهمؤنةةةةةةةرّده،وةضةةةةةةل جناةتةةةةةةه.انقةةةةةةر:هناةةةةةةةةاملطلةةةةةةب2 

 (.5/16(،روضةالطالاني 5/419(،العءةءشرحال جيء 7/288-289 
نييفمس لة(الشحيحأنالغاصبةضل ارتفا قيلتهدلس  ،بناً علىالشحيحم ال جه3 

-7/288وجةة بأجةةرمثةةلاملغشةة بمةة حةةنيد ةةعقيلتةةهإىلرّده.انقةةر:هناةةةةاملطلةةب 
 (.22-7/21(،الايان 290

 (.7/287(انقر:هناةةاملطلب 4 
 (زمد م  ز(.5 
 (.5/26(،روضةالطالاني 5/431(انقر:العءةءشرحال جيء 6 
 (.7/287(انقر:هناةةاملطلب 7 
 (.5/431لعءةءشرحال جيء ا(8 
 (.5/431(،العءةءشرحال جيء 288-7/287(انقر:هناةةاملطلب 9 
 (يف ز( بعينها(.10 
 (.7/287(انقر:هناةةاملطلب 11 
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قالصاحبالايان:ول ظهرعلىاملالكدةة مسةتغر  الغاصةب،(1 أنهلي له لك
وقةةةال،(3 زا ةةةد ةوإنكانةةةتدقيةةة،(2  ةةةإنتلفةةةترجةةةعمبثلهةةةا،ااذأحةةةقدلقيلةةةةالةةةيتبةةة

وتشةة رأن،(4 وقيلتهةةاإنملةكةة اةةامثةةل،ومين:رجةةعباةةداامثلهةةاإنكةةاناةةامثةةلالةةرّ
،واللةةةةةةِب،كال لةةةةةةد(6 /يفزمداةةةةةةااملتشةةةةةةلةدوناملنفشةةةةةةلة(5 (جةةةةةةع ري تكةةةةةة نمةةةةةةاتءةةةةةةةد

؛غريالنقةد(8  ع ضطأنةرتاضياعلىأيذ:أحدلا،وةتش ر لكب جهني،(7 والثلر 
أنةهةتشة رعلةى:والثةاين،يفالذمةةالثابتةةعة القيلةةاًللحيل لةمة غةريأنةكة نع ضة

أنالاةةا عإ اأيةةذعةة الةةثل ،واتبعةة هقةة لالقاضةةيالطةة عوهةة املنقةة لعنةةه لةةكهنةةا
ونقةريهاسةرتجا ،مثرّداملايععليهبعيبكةانلةهاسةرتدادالعةرضكلةامةّريفالايةعضاًرع

قةةةةةالاسمةةةةةام:وةناغةةةةةيأنرةةةةةرجوقةةةةةتحشةةةةة لامللةةةةةكعلةةةةةىا ةةةةةيفيف،العةةةة ضهنةةةةةا
املغشةةةة بملةةةةك(1 / ةةةةيبةةةةّدمةةةة بيةةةةعليشةةةةري،دولةةةة اتفقةةةةاعلةةةةىبةةةةدلالةةةةرّ،(9 القةةةةرض

 

 (.5/26(انقر:روضةالطالاني 1 
 (.7/22(انقر:الايان 2 
(:وةسرتجعالغاصةةبالقيلةةة7/22 ( الءمد إماأنتك نمتشلة،أومنفشلة،قاليفالايان3 

اليتد عهاإنكانتدقية،وإنكانللقيلةزمد منفشلة، ند ععةة القيلةةةحيةة ا ً، نةةتج
يفةداملغش بمنه،أوشةة ر ، ةة  ر رجةةعالغاصةةبإىلاألصةةلدونالنتةةاجوالثلةةر ؛ألهنةةا

الةةرددلعيةةب،وإنكانةةتزمد متليء حدثتيفملكاملغش بمنه، للكها،كلانق ليف
الةةءمد متشةةلة، ن ةة احليةة ان،أوطالةةتالشةة ر رجةةع يهةةامةةعزمداةةا،كلةةاقلنةةايفالةةرد

 دلعيب.
(ق له:وإنكانتاتلفةرّد9/93(بداةةالنقل يهشي م االيتءال،والذعيفحبراملذهب 4 

 مثل.بداامثلهاإنكاناامثلأوقيلتهاأنملةك اا
 .املثاتالش ابو رجع(،(يفالنسختني5 
 /أ(م نسخة ت(.258/ل4(هناةة 6 
 (.9/93(،حبراملذهب 199-2/198(انقر:املهذب 7 
 (يف ز( عرض(.8 
 (.7/287(انقر:هناةةاملطلب 9 
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قةالاملةاوردع: ةإنعر ةاحالةه،ول تراضياعلةىأيةذالقيلةةعة املغشة ب،(2 الغاصب
وإنكةةا ،وهةة مةةاالةتغةةري يهةةاصةةح،ةةةةقرةاةةةأوبعيةةد  إنكانةةتالر، هةة بيةةعاةةض

وإ اكةةةا ،حناهوصةةةح:ةةةةأع ييةةةارالرتَإالأنةكةة نشةةةرَ،ألوصةةةا هملةشةةةحني سةةي
،والايتشةالاةذهاملسة لةاةذاالقسةم،(3 غةرّيتوجهاملنعاحتلالال، اكرة اا ق الن

 إنالتغركللحيل لةيفص ر رّدبدلاملغش بمةعوجة ده بةتيفكةلمغشة بسة ا 
ا.ماأومثليًّكانمتق ّ

 : فرعان
،هةاإليةهالغاصببعةدأيةذقيلتةهلءمةهردّ:ل أعتقاملالكالعاداآلبقيفةد(4  األولط

وعةة العاةةادعأنةةهالةرجةةعإ امةةا ،(5 وكةةذالةة كانةةتأمولةةد  عتقهةةاأومةةا عنهةةا
وإ امةا حشةلالعتةق،و ّر  نإنشا العتقاسرتجا  هة كلةالة عةاد إليةه،عنها

ثتةةهمطالاةةةهةةلل ر، لةةاتقةة ل يلةةالةة مةةا السةةّيدقاةةلأيةةذالقيلةةة:حكلةةا قيةةللةةه
.(6  قالحىتأ كر يه؟الغاصباا

، ل ايتلفةتاألجةر يفمةد الغشةب ثيثةةأوجةه،:مّرأنمنا عاملغش بمضل نةالثاين
أهناإنكانتأجر :و نيها،عاضاملد  جر مثلهاضم أبمعمكلبةُ(7 طةضل  أنه:أظهرها

أنةه:و لثهةا،وإنكانتأكثرضةلنهادألكثةريفمجيةعاملةد ، احلكمكذلك،أولاملد أقل
   = 

 /أ(م نسخة ز(.238/ل3(هناةة 1 
 (.5/26(،روضةالطالاني 5/431 (انقر:العءةءشرحال جيء2 
 (.7/216(انقر:احلاوع 3 
 (سقطم  ز(.4 
 (.10/439(انقر:كفاةةالنايه 5 
(،املطلبالعايطم العارةةإىلالااباألول241-240(انقر: تاوعالقاضيحسنيل 6 

 (.624-623يفأركانالضلانم كتابالغشب ل 
  ةشري(.(يف ز(7 
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 ةإ اكةانالشةةطر،(1 وهة ضةعيفواألوجةهللقاضةةيااةروع،ةضةلنهادألكثةريفمجيةعاملةةد 
وعلةةىالثةةاين(2 /لءمةةهعلةةىاألولثيثةةةاألوليفاملةةد ةسةةاوعدرلةةنيوالثةةاينةسةةاوعدرلةةاً

ونقةةل،وعلةىالثالةثأربعةة،ولة انعكة احلةاللءمةهعلةةىاألولوالثةاينثيثةة،والثالةثأربعةة
،وه ميك تفسريهبي ماستيفا املنفعةوهة األول،ع العاادعأنهقالاالعتااربي ماأليذ

ولةة انقطةةع،ولةة تغةةريالنقةةديفاملةةد ضةةل أجةةر كةةلمةةد بنقةةدها،وبيةة مالقةةاضوهةة الثةةاين
بعةةضالنقةة دوملت جةةدوجاةةتقيلتةةهدعتاةةار لةةكال قةةتدلةةد نريالدلنقةةدالةةذعحةةدف

.(4 تق كالدراهمدلدراهممتفاو ال  ز(3  ألنطبعدهم الدراهم؛

، ادعةاهالغاصةةب،املغشةة ب:إ اتنةاز املالةكوالغاصةةبيفتلةفالثانيةةةاملسةألة
قةالالشةي عةء،(5 أنالقة لقة لالغاصةبمةعميينةه:أصةحهلا،وأنكرهاملالةك  جهةان

وعلةىهةذالة حلةف،واملسةتام،(7 كيداملسةتعرية:و بطردهيفكلةدضامن(6 الدة 
قةةال،لاقةا العةنييفزعلةه،ال:أحةةدلا،مةهاملالةكالقيلةةةأواملثةل؟ يةهوجهةان هةلةغرِّ

 

 (.5/27(،روضةالطالاني 5/432(انقر:العءةءشرحال جيء 1 
 /ب(م نسخة ت(.258/ل4(هناةة 2 
 (سقطم  ز(.3 
 (.50-6/49(،املهلا ل سن ع 128-127(انقر:اسشرافعلىغ امضاحلك ما ل 4 
 (.7/89 (،الايان4/332(،التهذةب 7/178(انقر:احلاوع 5 
(هةة :الشةةةي أبةةة الةةةدعاةةةدالعءةةةءبةةة عاةةةدالسةةةيمبةةة أ القاسةةمبةةة حسةةة بةةة الةةةدبةةة 6 

مهةةةذبالسةةةللي،اسمةةةامالعيمةةةةسةةةلطانالعللةةةا ،مةةة شةةةي يه: خةةةرالةةةدة ابةةة عسةةةاكر،
يمةةةابةة دقيةةقالعيةةد،واحلةةا  أ والقاضةةيمجةةالالةةدة ابةة احلرسةةتاين،ومةة تيميةةذه:الع

طي،وم مؤلفاته:الغاةةيفايتشارالنهاةة،وق اعداألحكةةاميفمشةةا،األ م،الدالدميا
(،طاقةةةةةةةا الشةةةةةةةا عية8/209ه.انقةةةةةةةر:طاقةةةةةةةا الشةةةةةةةا عيةالكةةةةةةة ى 660تةةةةةةة يفسةةةةةةةنة

 (.2/84(،طاقا الشا عيةل سن ع 2/109 
(.2/35(انقر:ق اعداألحكاميفمشا،األ ملعّءالدة ب عادالسيم 7 
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ولة اتفقةا،(3 وأصةحهلانعةم،(2 وصةدقهاسةتحق(1 طمنةه املاوردع: ل رجعاملغشة ب
و  ز،(5 وعلىاملالكالاّينة، الغاصبوايتلفايفقدرقيلته املشدّ(4  هيكهطعلى

وةكفةةيعنةةدأ إسةةحا شةةاهد،(7 ةةةةالسةةابقة الر(6 ته شةةهادطللشةةاهدأنةعتلةةديف
،(11 أنةةهالمةةديلللنسةةا  يةةه(10 أ هرةةةر (9 طابةة  وعةة ،(8 وشةةاهدوامةةرأاتن،وميةةني

؛ ةةةإنشةةةهدادلشةةةفا دونالقيلةةةة،قيلتةةةهكةةةذا(12 طأن وةناغةةةيأنةشةةةهدالشةةةاهدان
وال ةةةةةة ز،(13 مةةةةة نبتلةةةةةةكالشةةةةةفا  املةةةةةةذهباملنشةةةةة لأهنةةةةةةاالتسةةةةةلعاملق ِّيق ِّمةةةةةهل

و يةهوجةهأهنةاتقاةلوتقةّ مدألوصةافاملةذك ر ،(14 علةى لةكمنيالتق كاعتلةاداًلللق ِّ

 

 (زمد ةقتضيهاالسيا .1 
 (.7/178(انقر:احلاوع 2 
 (.3/355(،مغيناحملتاج 5/433(،العءةءشرحال جيء 90-7/89(انقر:الايان 3 
 (يف ز( إهيكه(.4 
(،العءةةةةءشةةةرحالةةة جيء2/211(،املهةةةذب 7/242(،هناةةةةةاملطلةةةب 3/258(انقةةةر:األم 5 

 5/433.) 
 (يف ت( شهاد (والش اباملثاتم  ز(.6 
 (.4/275(انقر:الغاةةيفايتشارالنهاةةلعءالدة ب عادالسيم 7 
 (.502-10/501(انقر:كفاةةالنايه 8 
 (زمد م  ز(.9 
(ه :أب علياحلس ب احلسنيب أ هرةر الاغدادعالقاضيم أصحابال ج ه،درأ10 

عااأب ُسرةجوتفقهعليه،وعلىأ إسحا املروزع،ومةة تيميةةذه:الةةدارقطين،علىأ ال
ه.انقر:345وأب عليالط ع،وم مؤلفاته:التعليقالكاريعلىخمتشراملءين،ت يفسنة:

 (.127-1/126(،طاقا الشا عيةالب قاضيشهاة 15/430سريأعيمالناي  
 (انقر:املرجعالسابق.11 
 (زمد  ز(.12 
 (.5/433(،العءةءشرحال جيء 7/177(،احلاوع 3/258(انقر:األم 13 
 (انقر:املراجعالسابقة.14 
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قةةالاسمةةةام:،(1 كلةةايفالسةةةلموحكةةاهبعضةةهمعةةة الةةنص،وتنةةءلعلةةىأقةةةلالةةدرجا 
وةسةتفيداملالةةكإبقامةةهةةذهالاّينةةإبطةةالدعةة ىالغاصةبأنقيلتةةهمقةدارالةليةةقاةةذه

ا ةةدة أكحةةلدَمةة رّ:فاسةةةكق لةةهكلةةالةة أقةةّرالغاصةةببشةةفا تقتضةةيالنّ،الشةةفا 
بةةةلةةةؤمردلرتقةةيإىلأنتالةةةغ،رهبشةةي حقةةةريالتليةةقبتلةةكالشةةفا مث سةةّ،(2 العةةني
الأدرعكةةةم:ولةةة قةةالاملالةةةك،(4  لةةكامل صةةة ف(3 طملثةةةل ا ةةة زأنةكةة نقيلةةةةحةةدًّ

هة دون:وكةذالة قةالالغاصةبيفاجلة اب،مقةداراًعنّيدع اهحىتةُ(5 /قيلتهملتسلع
َسةةلعج ابةةهحةةىتةُوالأعلةةمقةةدرهملةُ،مةةا كةةر   ةةإن، ةةإ ابّينةةهحلةةفعليةةهمقةةداراًاةةنيِّّ

ولة ادعةىالغاصةبأنقيلةةاملغشةة ب،(6 نكةلحلةفاملةدعيعلةىمةاادعةةاهواسةتحقه
أنقيلتةةهتءةةةد(9  شةةهداط(8 (ة شةةاهد بةةلمئةةة  قةةاماملالةةك(7 (الةةكامل مخسةة ن قةةال

فالغاصةةةبوكلةةِّ،الةةتشةةهادالاعلةةىاألصةةحقُنةةامقةةداراًوملةعيِّ،(10 (لسةةنيا  علةةى
،عليهةةةا(1 (بةةةءمد  سةةةت ن شةةةهداأنقيلتةةةه  قهةةةاط لةةةب: لةةة قةةةال،(11 الةةةءمد عليهةةةا

 

(،املطلبالعايطم العارةةإىلالااباألوليفأركانالضلان7/243(انقر:هناةةاملطلب 1 
 (.632م كتابالغشب ل 

لمقةةةةًة.انقةةةةر:حةةةلالعةةةةنيأع:ةعلةةةة جفةةةة َنعينيةةةةك(أ2  مةةةة غةةةةريِّاكتحةةةةاليِّ لِّ هسةةةة اٌدمثةةةُلالُكحةةةةم
 (.2/526(،املشااحاملنري 5/1809الشحاح 

 (يف ز( لتلك(.3 
 (.244-7/243(انقر:هناةةاملطلب 4 
 /أ(م نسخة ت(.259/ل4(هناةة 5 
 (.2/349 (،أسيفاملطالب5/434(،العءةءشرحال جيء 4/333(انقر:التهذةب 6 
 .املثاتوالش اب الغاصب((يفالنسختني7 
 ؛ألنهمفع لبهمنش بوعيمةنشاهاليا .املثاتوالش اب شاهدان(ختنييفالنس(8 
 (يف ز( ةشهدا(.9 
،كلايفدقةةيكتةةبالشةةا عيةيفهةةذهاملسةة لة.انقةةر:الش اباملثاتو املئة(،(يفالنسختني10 

 (.434-5/433(،العءةءشرحال جيء 4/276ايتشارالنهاةة الغاةةيف
 (.2/349(،أسيفاملطالب 434-5/433(،العءةءشرحال جيء 7/244(انقر:هناةةاملطلب 11 
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وكةةةذالةة ادعةةةىعلةةةى،(2 وهكةةذاحةةةىتتشةةةلإىلحةةدالةقطةةةعالشةةةاهداندلةةءمد عليةةةه
ول أقاماملالكبّينةة،أكثرم مخسني(3 /إنسانمبئة  قّرطلسني  قامبّينةأنلهعليه

:(4  وقةةالبعضةةهمط،ملأكةةماةةاشةةهد أنقيلةةةاملغشةة بكانةةتقاةةلالغشةةبألفةةاً
.(6 ط يهلِّالق لق لاملالكمعميينهاذهالاّينةوغُ(5  ةشريط

 ةةإنزعةةم،وأنكةةرهاملالةةك، ادعةةاهالغاصةةب،:إ اتنازعةةايفعيةةبدلتةةالفالثالثةةة
أو قيةدبعةضاألطةراف،أوولةدأعةرج،(7 اكلةالة قةالكةانأكلةهيًّقلميِّالغاصبك نه

أنمةا:و لثهةا،املالةك:و نيهةا،(8 الغاصةب:أصةحها، القة لق لةهثيثةةأوجةهمَ في
وإن،(9 ومةةاالةنةةدرالقةة ل يةةهقةة لالغاصةةب،درمةة العيةة بالقةة ل يةةهقةة لاملالةةكنةةمةةَ

،طرةقةةةةان منهلةةةا فةةةياملشةةةدّأوسةةةارقاً،كلةةةالةةة قةةةالكةةةةانأقطةةةعحةةةاد ًاّدعةةةىعياةةةاً
ولةةة ايتلفةةةايفصةةةفة،(10 القطةةةع نالقةةة لقةةة لاملالةةةك:والثةةةاين، يةةةهقةةة الن:أحةةةدلا

 وأنكةةةةرهالغاصةةةةب املشةةةةدّأوحا كةةةةاًكةةةةانالعاةةةةدكاتاةةةةاً:كلةةةةالكلةةةةالةةةة قةةةةالاملالةةةةك
وقةةةال،غشةةةاتهكةةةذا:ولةةة رّداملغشةةة بوبةةةهعيةةةبوقةةةال،(11 الغاصةةةبعلةةةىالشةةةحيح

   = 

 (كذايفالنسختني،ولعلاأَلوىَل دلءمد (.1 
 (انقر:املراجعالسابقة.2 
 /ب(م نسخة ز(.238/ل3(هناةة 3 
 سقطم  ز(.(4 
 (يف ز( وةشري(.5 
 (.3/355(،مغيناحملتاج 9/59(،حبرااملذهب 7/177(انقر:احلاوع 6 
 (.13/536(،لسانالعرب 6/2247(اأَلكَله:الذعةُ لدأعلى.انقر:الشحاح 7 
 (.5/434(،العءةءشرحال جيء 4/333(،التهذةب 7/240(انقر:هناةةاملطلب 8 
 نقر:املراجعالسابقة.(ا9 
(،العءةءشرح4/333(،التهذةب 7/241(وه األصحيفاملذهب.انقر:هناةةاملطلب 10 

 (.5/434ال جيء 
 (.5/434(،العءةءشرحال جيء 7/242(،هناةةاملطلب 7/177(انقر:احلاوع 11 
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عةةة يوحكةةة، ةةةالق لقةةة لالغاصةةبعلةةةىالشةةحيح،وتعيةةةّبعنةةدكبةةةلسةةليلاً:املالةةك
وقةةةةةالالغاصةةةةبكةةةةانعتيقةةةةةاً،لةةةة اّدعةةةةىأنالطعةةةةةاماملغشةةةة بكةةةةانجدةةةةةداً،(1 الةةةةنص
 ةإنرضةي يةذالعتيةقجةاز؛، إننكةلحلةفاملالةك(2  ميينهطمع الغاصب املشدّ

.(3 ألنهدونحقه

وهة ، اّدعاهالغاصةب ةالق لق لةه،علىاملغش ب:ل تنازعايفالث بالذعالرابعة 
.(6 أنمايفةدالعادلسّيده(5 /عندععاٌدعليهعلامة(4  لهط:لق اميفق لهخمالفٌ

(8 بةةلغشةةاتداركدملدةنةةة: قةال(7 غشةاتمةةيندارعدلك  ةةة::لةة قةةالاخلامسةة 
عليةةةهيعِّوأمةةةاغشةةةبدارهدملدةنةةةة ةةةإنوا قةةةهاملةةةدَّ، يفأنةةةهملةغشةةةبدارهدلك  ةةةةصةةةدّ
.(9  قالبلجارةةوكذال قالغشاتمينداراً،رتدإقرارهبتكذةاهاوإال،ثات

 

 (.5/434يء (،العءةءشرحال ج7/91(،الايان 269(انقر:تتلةاسدنةل 1 
 (يف ز( بيلينه(.2 
 (.5/435(،العءةءشرحال جيء 7/92(،الايان 7/178(انقر:احلاوع 3 
 (سقطم  ز(.4 
 /ب(م نسخة ت(.259/ل4(هناةة 5 
 (.5/434(،العءةءشرحال جيء 4/333(،التهذةب 7/179(انقر:احلاوع 6 
رضةةيهللا-:مدةنةمشه ر م ُمدنالعةةرا ،وكةةانبنا هةةايفأمميي ةةةعلةةربةة ا طةةاب(الك  ة7 

كمجنةة بالعاصةةلةالعراقيةةةبغةةداد،156ه،وتقعاآلنيفمجه رةةالعرا ،وتاعد17سنة-عنه
اا قةالن ف.انقر:مع ممااستع م   (.4/490(،مع مالالدان 4/1141وتتاعإدارمًّ

،وهةةةيأشةةهرمةةة أنتُعةةةّرف،إالأنةةةينسُ شةةةريإىلم قعهةةةا--ةنةةة:هةةةيمدةنةةةةالرسةةة ل(املد8 
حيةةةةثتقةةةةعاملدةنةةةةةاملنةةةة ر يفاملنطقةةةةةالغربيةةةةةمةةةة املللكةةةةةالعربيةةةةةالسةةةةع دةة،وتاعةةةةدحةةةة اي

كةةمشةةرقيالاحةةراأل ةةر.انقةةر:مع ةةم150كممشالمكةاملكرمة،وعلىبعةةدحةة اي430
(،امل سةةةة عةاجلغرا يةةةةة247-243(،املعةةةةاملاألثةةةةري ل 285-284املعةةةةاملاجلغرا يةةةةةل 

 3/317-319.) 
 (.5/29(،روضةالطالاني 5/434(،العءةءشرحال جيء 4/334(انقر:التهذةب 9 
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هلكةةتبعةةد: قةالاملغشةة بمنةه،ارتمةةةوهلكةتعنةةده:غشةةبمخةراًالسادسةة
.(1 الغاصب دِّصُ،قالها يضلان:وقالالغاصب،ل عليكضلاهنالاخالت

 لةةهأن،شةةاهمنةةهوأنالاةةا عغَ،لكةةهيةةرواّدعةةىأنةةهمِّ   ةةا :د عاةةداًالسةةابعة
يف(3 ويفدع اهالقيلةةعلةىالاةا عا ةيفاملتقةدميفاسقةرار،(2 عيبهعلىاملشرتعدَّةَ

،إنملةعرتفمبلكنفسه ةيغةرم:وقيل،(4 وقطعاب أ هرةر دلتغرك،الغرمدحليل لة
 ةةةإن ةةةإناّدعةةةىعلةةةىاملشةةةرتعأوالً،(5 واسةةةتاعدهاسمةةةام،وإنقةةةالبعتةةةه فيةةةهالطرةقةةةان

بةةةهاملشةةةرتع  قةةةامكذَّوإنم،بةةةهكذَّعلةةةىالاةةةا عإنم(6 ةرجةةةعطدلةةةثل  وال،قهأيةةةذهدَّصةةةَ
قةةمبّينةةةوحلةةفوإنملةُ،وةرجةةعاملشةةرتعدلةةثل علةةىالاةةا ع،يبّينةةةدلعاةةدأيةةذهعِّاملةةدَّ

وإنم،دلثل علةىالاةا ع(7 والرج  له،عيأيذهحلفاملدَّ وإننكل،كااملشرتع ذ
يةةذمنةةهؤموتةُ،قهدوناملشةةرتعملةقاةةلإقةةرارالاةةا ععلةةىاملشةةرتععةةىعلةةىالاةةا ع شةةدَّادَّ

يةار يكة ن لةكإالأنةكة نإقةرارهدلغشةبيفزمة ا ِّ،حبالةه(8 لايع اطالقيلةوةاقى
ولةةةي للاةةةا ع،إ ابقةةةيالايةةةع لةةةي لللشةةةرتعاسةةةرتجا الةةةثل مةةة الاةةةا عو،(9  سةةةخاً

أوقلناةغرم غرمهةاوالعاةدد يفةةداملشةرتع هة ،التشرف يهإنقلناالةغرماملقّرله
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وهةةة مقةةةّر،مأنةةةهاسةةةتحقالرجةةة  عليةةةهدلقيلةةةةوإنهلةةةك الاةةةا عةةةةءع،(1 مةةةالضةةةا ع
قةةالاملتةة ي: ةةاحلكم يةةه،بقةةدرالةةثل أوأكثةةرنةةت ةةإنكا،دلةةثل الةةذعبيةةده(2 طلةةه 

وإنكةةانالةةثل أكثةةرمنهةةا ةةي،اًفكسةةالةةَّيو،كلةةالةة أقةةّرحبرةةةةعاةةدمثاشةةرتاه لةةا 
،طالاةةهبشةةي هةةيكالعاةةدالةُلَاةةماسةةت ىفالةةثل  قَ(3 طةكةة  وإنمل،حةةقلةةهيفالةةءمد 

أوإرفلءمةةهتسةةليله،مثلةة عةةادالعاةةدإىلالاةةا عبفسةة ،(4 وبعةةدهيكةةهاحلكةةممةةامةةرّ
 ةةإنكةةانحةةنيالايةةعاعةةرتف،ولةة أرادالاةةا عإقامةةةالاّينةةةعلةةىالغشةةب،(5 عيإىلاملةةدّ
وإنأنكةرالاةا عونكةل،(7 تعةَلفة الايةع ُ(6 / جةدمنةهإالةوإنمل،ملتسلع،دمللك

 إناّدعىاملالكبعدعلىاملشةرتعدلعةني ة قّر،يوأيذالقيلةعِّع اليلنيوحلفاملدَّ
ميكةة :وهةةلةرجةعاملشةرتععلةىالاةةا عدلةثل ؟قةالالاغة ع،لةهاةارّدالقيلةةإىلالاةا ع

ةرجةةةعبةةةه؛ألهنةةةاالتتعةةةدىإىل لةةةثأو(8 طوال ورداليلةةةنيكالاّينةةةةبنةةا هعلةةةىالنكةةة ل
ونك لةهيف،ولللشةرتعأنةةدعيعلةىالاةا عوألفةه،كاسقرار ريجع؛ألهنلةاةقةاراعليةه

علةىالاةا عوأقةامعليةهبّينةةوإناّدعةىأوالً،يفحقاملشرتعحقاملدعيالةك ننك الً
ألنبّينتةةهعلةةى؛علةةىاملشةةرتعأتةةاجإىلإعةةاد الاّينةةةيفحقةةه ةةإ ااّدعةةى،وأيةةذالقيلةةة

وإنصةةةةدقهالاةةةةةا ع،(9  يحتةةةةةاجإىلإعةةةةاد الاّينةةةةةللعةةةةةني،الاةةةةا عكانةةةةتسثاةةةةةا القيلةةةةة
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(1 ن/الاةا عالةثل املقاة ضإىلاملشةرتعإنكةايوردَّعُِّسّلمالعادإىلاملةدَّواملشرتعمجيعاً
قهمثصةةدّ،أعتقةةهقاةةلدعةة ىاملةةدعيقةةدولةة كةةاناملشةةرتع،(2 وبدلةةهإنكةةاناتلفةةاًدقيةةاً

طيفمةالة ،(3 س ا وا قهلاالعادأويالفهلا،ه والاا ععلىاملالكملةاطلالعتق
ولللةةدعييفمسةة لة،(4  ةةإنالكتابةةةتاطةةل،كةةانكاتاةةهمثت ا قةة اعلةةىتشةةدةقاملةةدعي

وعلةةىمةة شةةا منهلةةاإنصةةدقاه،دعلةةىالاةةا عإنايةةتصبتشةةدةقهاسعتةةا قيلةةةالعاةة
إالأنتكة نالقيلةةيفةةدالاةا عأكثةر ةيةطالةب،وقرارالضةلانعلةىاملشةرتع،مجيعاً

 هةة (6 (نسةةيبةرثةةه ولةةي لةةهولةة مةةا العاةةدوقةةداكتسةةبمةةاالً،(5 املشةةرتعدلةةءمد 
إىلإ ناالأتةاج يهةلةيتكسةاباعلىاألةنءلقالاسمام:وإطيقهمهذا،(7 لللدعي
عةةةةة (8 (هةةةةاطل فرتعةةةةةا أمةةةةامةةةةةالةةةةي كةةةةذلك ةةةةةإناملةةةةدعيالةسةةةةتحقهاإ ا،السةةةةّيد
.(9 اس ن

 ةةالق ل،وقةةالاملالةةكبةةلميتةةاًاًّ،:لةة اّدعةةىالغاصةةبأنةةهرّدالعاةةداملغشةة بحيةةالثامنةةة
ولةة قةةال،(10 ولة أقةةامكةةلمنهلةابّينةةةتعارضةتاوتسةةاقطتاوضةةل الغاصةب،قة لاملالةةك

 فةةةيالايةةةانعةةة بعضةةةهمأن، قةةةالاملالةةةكبةةةلأنةةةتوحةةةدك،غشةةةاتالعاةةةدأ وعشةةةر 
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ولةةةة اّدعةةةةىالغاصةةةةةبأن،(1 القةةةة لقةةةة لالغاصةةةةب؛ألناألصةةةةةلبةةةةرا   متةةةةه يلةةةةةازاد
ول ايتلفةايف،(2 كإىلرأعاحلاكماملغش بالمثللهوقالاملالكلهمثلرجعيف ل

.(4 عدمهكشفاحلاكماحلال(3 /وج داملثل اّدعىاملالكوج دهوالغاصب

وتلفيفةةدهوقةد،ونقدالالديف لكال قتدراهممتق ماً:ل غشبشيئاً ر 
، ةة راداملالةةكأنةضةةلنهالةةدراهممثةعةةدلإىلقيلتهةةادلةةد نري،صةةارنقةةدالالةةدد نةةري

حكةىالةرومينعة والةدهأنةهأتلةلأن؟لهم تضلينهدلد نريهلله لك  إنهأح
،وهةذاأكثةرأحة الالقيلةة،أل نعت أكثرالقيلةم وقتالقةاضإىلالتلةف؛له لك

.(5 ناالعتاارحبالاالستقرارعندالتغرّيأل؛وع بعضهمأناالعتااردلنقدالثاين
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 يف الطوارئ على املغصوب: الباب الثاين
وإنكةان،وردبدلهإنكاناتلفةاً،حبالهكاندقياًهإنماملغش ب بردّمأنّتقدّ

 ةةةإننقشةةةتقيلةةةةالاةةةاقيبسةةةاب،ردالاةةةاقيوبةةةدلالتةةةالف،وبعضةةةهاتلفةةةاًبعضةةةهدقيةةةاً
،وإ اكةةاندقيةةاً،(1  فيلةةاةلءمةةهيةةيفيتيتإنشةةا هللاتعةةاىل،التةةالفكءوجةةيا ةةف

نةعة دإىل اتةهأوأوإنطرأعليهماغرّيه التغيريإمةا،ه إنكانحبالهانفشلاألمربردّ
عةةةة دإىل اتةةةههةةةة والةةةذعالة،بةةةةءمد أونقشةةةانأنةكةةة نالةةةذعةعةةة دإليهةةةةاإمةةةاو،ال

و ن ، شةليفالنقشةان،  علالاابثيثة شة ل،(2 تشر ا الغاصبيفاملغش ب
.(3 و لثيفتشر ا الغاصب،يفالءمد 

مسا ل:(4 ،طو يه النقصان الفصط األول يف
أوكيلةةا،أوصةةفاته،أونقةةصأجءا ةةه،:النةةاقصمةة املغشةة بإمةةاقيلتةةهاألوىل

. هذهأربعةأضرب

دراهةةةةةةمةسةةةةةاوععشةةةةةةر  ةةةةةإ اغشةةةةةةبشةةةةةةيئاً،:إ انقشةةةةةتقيلتةةةةةةهوحةةةةةةدهااألول
هكفةةةىوملةلءمةةةهنقشةةةانالسةةة  علةةةىوردّ(5 ط نقشةةةتقيلتةةةهحةةةىتصةةةار إىلدرهةةةم 

لءمةةهاألقشةةىمةةاً ةةإنكةةانمتق ّ،درهةةمو يةةهوجةةهولةة تلةةفبعةةدأنعةةادإىل،(6 املةةذهب
وإناشرتاهبدرهم.،لءمهمثلهوإنكانمثلياًّ،وه العشر 
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 قشةةى ةاجلء التةالفمضةل نٌ،ء أوصةفةاجلةة:أنأشةل يةهنقشةانالضةربالثةاين
والنقشةةاناحلاصةلبتفةاو السة  يفالاةاقياملةردودغةةري،قيلتةهمة ةة مالغشةبإىلالتلةف

مثلاسةه،ر  عةاد إىلمخسةةدخنفةاضالسة  شةقيلتةهعث دً(1 /كلال غشب،مضل ن
 الثة ب يغرمةه قشةىالقةيموهة وهة مخةُم قدنقصدللةا درلةاً،حىتعاد إىلأربعة

ول عاد قيلتةه،غرمالعشر عندتلفهكلاةَ،دهامعالث بريَُ سهادرلان يلءمهمخُ،عشر 
قةةالالشةةي أبةة ،همعهةةاوهةةيسةةتةدراهةةمسةةه ةةريدّا إىلدرلةةني قةةدنقةةصثيثةةةأمخادللةةّ

وقيةاأ،ألهنةاالةيتنقشةتدستةيف؛ةردثيثة:علي:وأيط بعضشارحيامل لدا  قال
مثعةاد ،حىتصارةساوعدسبي مخسةول استعللهأوالً،ق لهأنةلءمهيفاألولدرهم
حةةىتولةة لاسةةهأوالً،لءمةةهردهمةةعا لسةةةالناقشةةة(2 طدرلةةني قيلتةةهدخنفةةاضالسةة  إىل

قةاهركةيمابة احلةدادأنةهةةرده ،مثارتفعتقيلته الغدلياعشةر ،عاد قيلتهإىلمخسة
جدةةةداًلةة غشةةبثةة دً:وةشةةهدلةةهق لةةهيفاألم،(3 وايتلفةة ا يةةه  ا قةةهبعضةةهم،مةععشةةر 

اًأقةّ مالثة بجدةةد،ةسةاوععشةرة (4 /ارقيلتهعشر  لاسهحىتأيلقوغلتالثياب شة
ويالفهاجلله روانقسل ا،وظاهرهأنهةقّ ميفاحلال،(5 وأعطيه ضلمابنيالقيلتنيقاًلِّويَ

والنقةرإىل،وقال االةلءمهمعردهإىلا لسةالناقشةدالسةتعلال،(6 ل وِّؤَطومطإىلمغلِّ
:قةةالاسمةةام،(8 (7 طكلةةه كلةةالةة زاد قيلتةةهبعةةدتلفةةه،زمد السةةعراحلاصةةلةبعةةدالتلةةف

 

 /أ(م نسخة ت(.261/ل4(هناةة 1 
 (زمد م  ز(.2 
(،هناةةاملطلب134(انقر:املسا لامل لدا الب احلدادرسالةعلليةاققةيفجامعةأمالقرىل 3 

 (.2/350(،أسيفاملطالب 32-5/31(،روضةالطالاني 5/437(،العءةءشرحال جيء 7/198 
 /ب(م نسخة ز(.239/ل3(هناةة 4 
 (.3/254(انقر:األم 5 
 (يف ت( م ل(والش اباملثاتم  ز(.6 
 (يف ت( كلفه(،والش اباملثاتم  ز(.7 
 (.5/32(،روضةالطالاني 5/437(انقر:العءةءشرحال جيء 8 



 كتاب الغصب        اجلواهر البحرية

160

ةأونع نسيالشة،قيلتهمئةأو يناً،اًنعصا إ اغشبعاداً،والشفا كاألجءا يف لك
 ينةااًنعوقيلةةمثلةهصةا،مثارتفعالس   شارةساوعمئةة،هءلوعاد قيلتهإىلمخسني

واجلةة ابيفصة رالتغرةةةركلهةاماةةينعلةىالشةةحيحأنّ،(1 مئتةنيالةغةرممةةعردهإالمخسةني
وأماعلىالق ل نةه،(2 ندرجيفأر النقشاناحلاصلدالستعلالتأجر مثلاملغش بال

،(4 وأجةر املثةل،الث بأكثراألمرة م املقةادةراملةذك ر  ي بمعرد(3  بينهلاطال لع
: قةالاملالةك،لاسةه(6 /املالكوالغاصبيفوقتزمد قيلةالثة بالةذعايتلف(5 طول  

بةلبعةده ةي:وقةالالغاصةب، عليكقيلةالتةالفمة األجةءا بقسةطها،اسبي الزاد ق
،كلةالة تلةفالثة ب،غةارم(8 طألنه ؛(7  الغاصبقالاب سرةج:املشدّ،ةلءمينضلاهنا

.(9 زاد بعدالتلفأوقالهتهوايتلفايفأنقيل
مةةةاال:أحةةةدلا:أنةكةةة ناحلاصةةةلنقشةةةانصةةةفةوهةةة ن عةةةان:الضةةةربالثالةةةث

ر والكسةر يميلةكا ةِّ،يالااقيوبقوكسراس  ،اًقرَيِّكلاإ امّء الث ب،سراةةله
أو،كلةالة قطةعةةدعالعاةد،سة ا كةاناألر قةدرالقيلةة،لامةعأر الةنقصردّبلةَ

وسةةة ا بطةةةلدجلناةةةةةاالسةةةم،أوأقةةةلمنهةةةاوسةةة ا  ةةةا معقةةةماملنةةةا عأمال،قلةةةععينيةةةه
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ملةكة للغاصةب،ول كانتالعةنيتقاةلاسصةيح،(1 ةأوالًكلال طح احلنط،األول
 لة  عةل،الثة بالةذعقطعةه(2   ةوالر،رقهي لي لهيياطةالث بالذع،إصيحها

مةةاةكةة نلةةهسةةراةةتةةؤدع:الثةةاينالنةة  .(3 إب نربةةهأوبغةةريإ نربةةهملةسةةقطالضةةلان
أووضةةعهايفمكةةان،السةةارعمنهةةا  العفةةكةةّمتاحلنطةةةحةةىتلّكلةةالةة بةةَ،إىلالفةة ا 

أناملالةكةتخةريبةنيأنيتيةذه:أحةدها،يلاةلءمهأقة الفندّع عفنتعفناغريمتناه 
و عةةةةل،وقيلتةةةةهيفاملتقةةةّ م،وبةةةنيأنةرتكةةةةهويتيةةةذبدلةةةةهمثلةةةهيفاملثلةةةيّ،وأر الةةةنقص

.(5 وأب الد،(4 وهذهاملس لةتستثيفم القاعد ورجحهاملسع دع،كااالك

والاغةة عوقطةةعبةةه،ورجحةةهاسمةةام،وأر الةةنقص،أنةةهلةةي لةةهإالأيةةذه:الثةةاين
حةةهورجّ،وهةة بعيةةدعنةةداسمةةام،أنةةه عةةلكااالةةكويتيةةذبدلةةه:والثالةةث،(6 بعضةةهم
،بةةنيأنميسةكهوةغةةرمبدلةةهأنالغاصةةبةتخةرّي:والرابةع،(7 وقطةةعبةهبعضةةهم،العراقية ن

والثالةةث يلةةاإ ابةةّل،وأجةةرىالعراقيةة نالقةة لالثةةاين،(8 همةةعأر الةةنقصوبةةنيأنةةةردّ

 

 (.33-5/32(،روضةالطالاني 5/438(انقر:العءةءشرحال جيء 1 
 (.1/234(الر  :اسصيح،ور   الث بأعأصلحته.انقر:املشااحاملنري 2 
 (.263(انقر:تتلةاسدنةل 3 
(ه :أب عادهللاالدب عادهللاوقيل:اب عادامللكاب مسع دب أ ةةداملسةةع دعاملةةروزع،مةة 4 

املروزع،وم مؤلفاته:شرحعلىخمتشر قها الشا عية،وأحدأصحابال ج ه،م شي يه:القفال
(،1/207املءين،ت يفسنة:نيفوعشرة وأربعمئةمبرو.انقةةر:طاقةةا الشةةا عيةالبةة الشةةيح 

 (.1/216(،طاقا الشا عيةالب قاضيشهاة 4/171طاقا الشا عيةالك ىللساكي 
 (.5/439(،العءةءشرحال جيء 7/192(انقر:هناةةاملطلب 5 
 (.4/303(،التهذةب 7/192(،هناةةاملطلب 8/217(،خمتشراملءين 3/260(انقر:األم 6 
(وبهقالاب سرةج،ورّجحهالرا عييفاحملرر،وه الشحيحم املذهب.انقر:هناةةةةاملطلةةب7 

(،الايةةان196(،التعليقةالك ىطمةة كتةةابالغشةةبإىلكتةةاباسجةةارا  ل 7/193 
 (.357-3/356(،مغيناحملتاج 5/33(،روضةالطالاني 214(،احملررل 7/24 

 (.5/33(،روضةالطالاني 5/439(انقر:العءةءشرحال جيء 8 



 كتاب الغصب        اجلواهر البحرية

162

؛وقطةةةعالقاضةةةيالطةةة ع يلةةةاإ اعفنةةةتيفةةةةده،(1 يفةةةةدهسةةةتس ّأو،احلنطةةةةدملةةةا 
،لطةةةةة لاملكةةةةةث نةةةةةهيتيةةةةةذهاواألر و ةةةةةّر بينةةةةةهوبةةةةةنياألولوصةةةةةححهابةةةةة الشةةةةةاال

واختةذمنهةةاأوعسةةيً،وسةكراً،و نةاً،وطةرعاألقةة ال يلةاإ اغشةبدقيقةةاً،(2 والنة وع
الرةةةاف(5 /(4 أوحنطةةةواختةةذمنهةةاهرةسةةة، سةةادهاختةةافال(3 أوعشةةيد ،حلةة ى

صأناملالةةةكةتخةةةريبةةةنيأنوحكةةةىاملةةةاوردعيفالعشةةةيد عةةة الةةةنّ، سةةةادهايفاحلةةةال
 لة طالاةهدلاةدل:مثقةال،مأ رادهةاويتيةذأر الةنقصوبنيأنةقة ّ،ااقانعاًيتيذها

وإنكةانمجيعهةا، لةه لةكأوبعضهاماالمثللهملةكةاًه إنكانمجيع،ع أ رادها
،مةةمتق ّ(7 طاألجةءا  وتفرقتةهبةنيأنتكة ن،أعيفمس لةاحلنطة(6  فيهال جهانمثلياًّ

وعسرختليشهمنهوأشرفعلةىوكذااحلكمل صّبعلىالدقيقما ً،ع يبةأومثليّ
رَعسةِّسارمًا يف يلاإ امرضالعادمرضاًإجرا وترددالشي أب الديف،الفساد

ومةال،كالعف يفاحلنطة، إنهةفضيإىلاايكغالااً(9 واالستسقا ،(8 لالعيجكالسِّّ

 

 (.7/191(انقر:احلاوع 1 
(،الايةةةةةان197(انقةةةةةر:التعليقةةةةةةالكةةةةة ىطمةةةةة كتةةةةةابالغشةةةةةبإىلكتةةةةةاباسجةةةةةارا  ل 2 

 (.5/34الطالاني (،روضة7/24 
دلسل وةطا .انقر:املع مال سيط 3   (.2/604(العشيد :َدقِّيقةُلتم
َ ىُةشةةةةنعمةةةة الةةةةدَّقِّيق،والسةةةةل /والسةةةةكر.انقةةةةر:املع ةةةةمال سةةةةيط4  َلةةةةم (اارةسةةةةة:نةةةةَ  مةةةة احلم

 (.494(،مع ملغةالفقها ل 2/981 
 /أ(م نسخة ت(.262/ل4(هناةة 5 
 (.7/198انقر:احلاوع (6 
 (يف ز( األيرى(.7 
ل:دا ُةشةةيبر ةةةاسنسةةان يهةةءلمنةةهاجلسةةم يقتةةل.انقةةر:العةةني 8  (،اةةذةب7/192(السةةِّّ

 (.1/445(،املع مال سيط 12/206اللغة 
(املةةةرادهنةةةا:استسةةةقىالةةةاط ،وهةةة دا ُةشةةةيبالةةةاط  ي تلةةةع يةةةهمةةةا أصةةةفر.انقةةةر:لسةةةان9 

 (.14/394العرب 
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،وقيةةاأقةة لأ الةةدإحلةةا اجلةةرحالسةةارعبةةذلك،(1 وملةرتضةةهاسمةةام،إىلإحلاقةةهبةةه
التفرةةعإنقلنةاةسةتحقاملالةكالاةدل،لك جةءماملةاوردع نةهالةلحةقدلعفة السةارع

أهنةا:و نيهلةا،ةاقىعلىملكاملالك:أحدلا، يهوجهان؟ لل تك ناحلنطةاملال لة
(3 طأكثةر وهة  ةإنقلنةاةسةتحقأر الةنقصأيةذأر عيةبسةار ،(2 تشريللغاصةب

نتهيإليهاحلالةترال صفالذعقدّةو،رجع يهإىلالعاد وةُ،العيبال اقف(4 /م أر 
مسلّاحلاكمأنةُىمثإنرأ، جبالتفاو مبتلكالشفةوةُوةق ّ تقّ مسليلاً،يفالعاد 

مإليهقدراألر املتحققيفاحلالوت قفالءمد إىلسلّأنةُىوإنرأ،اجلليعإليه عل
قالالرا عي:و يه،(5 النهاةة يتحققسابوج باألر تركهعندأمنيقالهاملت يتاني

وهةةة ،هالسةةةراةة نت قةةةف؛ألناملعقةةة لمةةة أر العيةةةبالسةةةارعأر العيةةةبالةةةذعشةةة
الكيميفالنقشانالذعالوأمااملت لدعنه ي بقطعالنقرعنهإ م،حاصليفاحلال

رإىلأنةك نأر العيبالسةارعجنّل نقرإىلاملت لدمنهال ،قفسراةتهإىلاايكت
وقدبّينهأب يلفالسللي قاليفالتعاريع ،وه ع دإىلوج بالادل،متامالقيلة

مثالشةةةي لةةةهيفزمد  سةةةاد،نهمةةانقةةةصإىلاآلنإنشةةةا املالةةةكضةةةلّ:قةة لالتخيةةةري
وكةيماملةاوردعة ا ةق.(8 الاةدل(7 /ليةعدوطالاه(6  هطلوإنشا تركه،أشلم بعد

 

 (.7/194(انقر:هناةةاملطلب 1 
(،العءةةةةءشةةةرح265(الشةةةحيحمةةة املةةةذهبأهنةةةاتكةةة نللغاصةةةب.انقةةةر:تتلةةةةاسدنةةةةل 2 

 (.3/357(،مغيناحملتاج 5/440ال جيء 
 (يف ز( أر (.3 
 /أ(م نسخة ز(.240/ل3(هناةة 4 
 (.266(انقر:تتلةاسدنةل 5 
 (زمد  ز(.6 
 /ب(م نسخة ت(.262/ل4(هناةة 7 
 (.5/440(انقر:العءةءشرحال جيء 8 
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يةةذأر الةةنقصاحلاضةةرمثتلفةةتالعةةنيقاةةلتنةةاهيأ(1   لةةط:مةةاقالةةهاملتةة ي إنةةهقةةال
علةةىأنمةة قلةةعبنةا ً،قةةرمة النقشةةانوجهةةانت فةةيرج عةةه ر مةاكةةانةن،نقشةاهنا

جعليهلةامةالة طلةبويةرّ(3 هةلةغةرمأرشةها؟،وما قاةلع دهةا(2 س صغريملةثغر
،وإالملكةةه، ةةإنقلنةاالشةةي لةةهإ اتلةفملميلكةةه،املالةكاألر قاةةلحةدوفالةةنقص

 إ ازادنقشةهأيةذ،إ اأيذأر النقصيفاحلالمعالقلح:وسليمقاال، ييوالاندن
املشرتع لللغش بمنهأن إنعلمبه،ول دعهاملالكقالأنةنتهيإىلالنقص،أرشه
ومل،وإنملةعلمبه،ضعليه قشاًوألنهعا؛الغاصببنقشهأععندحدوثهعلىةرجع

قةالأبة إسةةحا ،(4 ةةرده فةيرجةة  املغشة بمنةهعلةةىالغاصةب ر نقشةهوجهةةان
، يةهوجهةان؟ هةللللشةرتعاملطالاةةبةذلكاألر ،العراقي:ول رضةياملالةكبةهودعةه

،(5 ول طحة احلنطةة ةيةلءمةهإالردالةدقيقمةعاألر إنحشةلنقةصعلةىاملةذهب
وه ماأوردهاملاوردع يلاإ ااختذمة ،و يهوجهأنلللالكتركهومطالاتهمبثلاحلنطة

،يةق ةالكيميفجناةتةهمة وجهةني  مةاالرق،هذاكلهيفغةريالرقيةق،(6 السلسمشريجاً
.وجناةتهعلىغريه،اجلناةةعليه

.علىنفسه(7 ة جناةطوإىل،وه ةنقسمإىلجناةةعلىأطرا ه،:اجلناةةعليهال جهاألول
وقةةدتقةةدمأناجلناةةةةعليةةهإنملةكةة اةةاأر مقةةدريف،األول:اجلناةةةةعلةةىأطرا ةةه

لةةي لةةةهأر مةةابلةةغإنكانةةتعلةةةىعضةة  احلةةّر ال اجةةب يهةةامةةةانقةةصمةة قيلتةةهدلغةةةاً
 

 (يف ت( له(،والش اباملثاتم  ز(.1 
(الثغر:املاسم،مثأُطلقعلىالثنام،ةُقال:ثُغِّرالش ةُثَغرثغراًوه مثغةة ر:إ اسةةقطثغةةرهأع2 

نه.انقر:املغربيفترتيباملعربل   (.1/81ملشااحاملنري (،ا67سِّ
 (.7/189(انقر:احلاوع 3 
 (انقر:املرجعالسابق.4 
 (.5/454(،العءةءشرحال جيء 9/73(،حبراملذهب 7/245(انقر:هناةةاملطلب 5 
 (.7/195(انقر:احلاوع 6 
 (يف ت( جناةته(والش اباملثاتم  ز(.7 



 كتاب الغصب        اجلواهر البحرية

165

مةةامل،وجةةبمةةانقةةصمةة قيلتةةه(1 ر ةةإنكانةةتعلةةىعضةة لةةهأر مقةةدّ،كةةالقهر،رمقةةدّ
وإننقشةتمة ،يدنشةفالقيلةة ي بعلىاجلراحةعلىال،(2 ةالغبقدر لكالعض 

وتعتةةة ،(4 التالةةةغ رشةةةهاأر امل ضةةةحة(3 قةةةالاملتةةة ي:وإنكانةةةتدونامل ضةةةحة،قيلتةةةه
ريفاحلةةّروإنكةةاناةةاأر مقةةدّ، ةةإنملةكةة نقشةةانمل ةةبشةةي ،القيلةةةةةة ماالنةةدمال

ؤيرإىلةةةيفاحلةةالأوؤيةةذةوهةةل،(6 كلةةامةةرّ،(5   اجاهةةامقةةدرمةة قيلتةةهعلةةىالشةةحيح
 ةةةإ اقطةةةعالغاصةةةبإحةةةدى، يلةةةاإ اكانةةةتاجلناةةةةةعلةةةىاحلةةةرّ(7  يةةةهالقةةة الن؟االنةةةدمال

،(9 راليةةةدوهةةة نشةةةفالقيلةةةةومقةةةدّ،الرقيةةةقلءمةةةهأكثةةةراألمةةةرة مةةة أر الةةةنقص(8 /ةةةةدع
رللفة ا حتةتاليةدقةدّالةءمد علةىاملو،رعلىالشةحيحيفأنجةراحالرقيةقمقةدّ(10  وه ط

أّناألصةةةحأنةةةه(13 و ةةةة اوةةةةة قةةةدمةةةرّ(12 طعنةةةه ولةةة سةةةقطتةةةةده،(11 العادةةةةةكلةةةامةةةرّ

 

 (يفاحلر.1 
الق لالب سرةج،والشةةحيحمةة املةةذهبأناجلناةةةةعلةةىالعاةةدإ اكانةةتعلةةى(وةُنسبهذا2 

عض لهأر مقدريفاحلر،أنهةتقّدر يهام الرقيقأةضاً،والقيلةيفحقهكالدِّةةيفحةةق
احلر، ي بيفةدالعادنشةةفقيلتةةه،كلةةا ةةبيفاحلةةرنشةةفدةتةةه،وعلةةىهةةذاالقيةةاأ.

 (.5/12(،روضةالطالاني 5/412ء انقر:العءةءشرحال جي
رُه.انقةةةر:التهةةةذةب 3  (،لسةةةان7/96(امل ضةةةحةمةةة الشةةة اجهةةةي:الةةةيتت ضةةةحالعقةةةموتُقهةةةِّ

 (.2/635العرب 
 (.261(انقر:تتلةاسدنةل 4 
 (.5/38(،روضةالطالاني 5/444(انقر:العءةءشرحال جيء 5 
 (م النصاحملقق.103يفل (6 
 (م النصاحملقق.112املتقدمانيفل (7 
 /أ(م نسخة ت(.263/ل4(هناةة 8 
 (.5/412(،العءةءشرحال جيء 7/15(،الايان 4/300(انقر:التهذةب 9 
 (سقطم  ز(.10 
 (م النصاحملقق.103يفل (11 
 (يف ز( عنده(.12 
 (م النصاحملقق.103يفل (13 
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 ةةةإنكةةةان،لءمةةةهنشةةةفقيلتةةةهولةةة قطعهةةةاقةةةاطعيفةةةةدهعلةةةداً،ةضةةةل الةةةنقصالاملقةةةدر
(2 (ايناجلة وةتخةرياملالةكبةنيأنةطالةب،(1 النقصأكثرمنةهكانةتالةءمد علةىالغاصةب

،(3 رعلةةةىاجلةةةاينوبةةةنيأنةطالةةبالغاصةةةبدلكةةلوقةةةراراملقةةدّ،دلقةةدروالغاصةةةبدلةةءمد 
، هةلةطالةةباملالةكالغاصةةببتلةكالةةءمد ؟ يةهوجهةةان،رعلةىأر الةةنقصوإنزاداملقةدّ

 ةةإنكانةةتاجلناةةةةيطةة التفةةت لةةكعلةةىا ةةيف،(4 والقةةرارعلةةىاجلةةاين،نعةةم:أصةحهلا
لةةةهكةةةانحكلهةةةامةةةعالغاصةةةبحكةةةم ةةةإنقلنةةةاةتحلّ،يفحتلةةةلالعاقلةةةةاجلناةةةةةعلةةةىالرقيةةةق

 هةل(5 /أوقشةالةيفحةّدسةرقولة قطعةتةةدهيفةةدالغاصةب، يلةاتقةدماجلاينعلةداً
،(6 الثةةةاين:أصةةحهلا، يةةهوجهةةةان؟ةضةةلنه كثةةراألمةةةرة مةة األر واملقةةةدرأومبةةانقةةةص

ولةة كانةتالسةةرقةأواجلناةةةتقةةدمت،رولةامفرعةانعلةةىالشةحيحيفأّنجةةراحالعاةدمقةدّ
ةلتفتةةانعلةةى،(7  فةةيضةةلانالغاصةةبلةةهوجهةةان،يفةةةداملالةةكوقطعةةتيفةةةدالغاصةةب

هةةةل،وقةةدعلةةمدناةتةةهأوبسةةرقتهقاةةلالشةةرا ،الةة جهني يلةةالةة وقةةع لةةكيفةةةداملشةةرتع
عوالةغةةةةرم ةةةةإنقلنةةةةامبنءلةةةةةاالسةةةةتحقا ختةةةةرياملشةةةةرت؟ لةةةةكمبنءلةةةةةاالسةةةةتحقا أوالعيةةةةب

.(8 وإنقلنامبنءلةالعيب يييار،الغاصب

 

 (.5/445(،العءةءشرحال جيء 4/301التهذةب (انقر:1 
 .املثاتوالش اب املالك((يفالنسختني2 
 (.5/445(،العءةءشرحال جيء 4/301(،التهذةب 304-303(انقر:تتلةاسدنةل 3 
 (.5/38(،روضةالطالاني 5/445(انقر:العءةءشرحال جيء 4 
 (./ب(م نسخة ز240/ل3(هناةة 5 
(،6/54(،املهلا ل سن ع 5/441(،العءةءشرحال جيء 7/220(انقر:هناةةاملطلب 6 

 (.2/352أسيفاملطالب 
 (.2/352(الشحيحم املذهبأنهالةضل .انقر:أسيفاملطالب 7 
 (.5/441(،العءةءشرحال جيء 221-7/220(انقر:هناةةاملطلب 8 
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، ةإ اقتةلقاتةلالرقيةق،:اجلناةةالة ارد علةىنفة الرقيةقاملغشة بالقسم الثاين
واقةتصسةّيدهمنةهبةرئالغاصةبمة ضةلانهوإنكةان(1 ية جبالقشالتم إنكانقةَ

ةةةةيفكلةةاالةنقةةرإىلتفةةاو الدِّ،والنقةةرإىلتفةةاو القيلةةة،العاةةدالقاتةةلأقةةّلقيلةةة
أواملالةك،أوقشةاليفةةدالغاصةب،قبرقاتةهمةالقةدتعلةَّطول كانالعاد،(2 األحرار

وال بعليةه ةداهإ اقتةل(3  مل الهوبدلالعاد،ملمينعسّيدهم االقتشالم قاتله
إالأنةسةةاقمنةةهمنةةعإ اكةةانال اجةةب:قةةالاسمةةام(4 ،والعلةةىالغاصةةبأةضةةاً،قاتلةةه

مة اسةةتيفا القشةةال(7 /منةعالسةةّيد(6   لةةطوكةذا،(5 مةاال؛ألناملةةالةضةل دحليل لةةة
وكةذاحكةمالعاةد،ال ةبعليةهشةي ،أوقتل ةاقتصالسةّيد،ال اجبعليهحىتما 

 عليةهقيلتةهةة ماًّ ةإنكةاناجلةاينحةر،وإنكةانالقتةلالة جةبقشاصةاً،غرياملغش ب
ةتخةةرياملالةةكبةةنيأنةطالةةب(8  وط،أوأجنايةةاًّ،أوالغاصةةب،سةة ا كةةاناجلةةاين،القتةةل

القتةةةل(9 (ةةةة مقاةةةل مثإنكانةةةتقيلتةةةه،والقةةةرارعلةةةىاجلةةةاين،أواجلةةةايناةةةا،الغاصةةةب
،وإنكةةاناجلةاينعاةةداً،(10  عليةهمةةانقةصحبكةةماليةد،ونقشةةتيفةةدالغاصةةب،أكثةر

قيلةةاملغشة بأيةذهااملالةك(11 طمثةل  إنكةان نةه، إنسّللهسّيده ايعيفاجلناةة
 

 كانالقاتلعاداً.(و لك يلاإ ا1 
 (.5/444(،العءةءشرحال جيء 36-7/35(،الايان 7/227(انقر:هناةةاملطلب 2 
 (سقطم  ز(3 
 (.7/228(انقر:هناةةاملطلب 4 
 (.7/229(انقر:املرجعالسابق 5 
 (يف ت( له(،والش اباملثاتم  ز(.6 
 /ب(م نسخة ت(.263/ل4(هناةة 7 
 يف ت( أو(،والش اباملثاتم  ز(.(8 
 .(5/444ء العءةءشرحال جيلش اباملثات.انقر:وا ة م((يفالنسختني9 
(،أسةةةةةةةيفاملطالةةةةةةةةب5/37(،وروضةةةةةةةةالطةةةةةةةالاني 5/444(انقةةةةةةةر:العءةةةةةةةةءشةةةةةةةرحالةةةةةةةة جيء 10 

 2/352.) 
 (يف ز( أقل(.11 
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،لةيفةدهقالالقتلأكثرمنهاة مالقتةلإالإ اكانتالقي،والشي لهعلىالغاصب
 ةةإنقلنةةا،وإنايتةةارسةةّيده ةةداه،وإنكةةانالةةثل أقةةلمنهةةاأيةةذالاةةاقيمةة الغاصةةب

 ةإن،وإنقلنةاةفدةةه قةلمة األر وقيلتةه،ةفدةهدألر  احلكمكلةالة سةّللهوبيةع
وإنكةةانمثلهةةاأو،كانةتقيلةةةاملغشةة بأكثةةرمة قيلةةةاجلةةاين الاةةاقيعلةىالغاصةةب

إالإ اكانةةتالقيلةةةيفةةةدهقاةةلةةة م،والشةةي لةةهعلةةىالغاصةةب،أقةةلأيةةذهااملالةةك
وةرجةع،(1   لةكطكةانلةهول ايتاراملالكأيذحقةهمة الغاصةبابتةدا ً،القتلأكثر

.(3 ةطالببهإالالغاصب(2 طال المبا،الغاصبعلىسّيداجلاينمباغرم

هكةذلكودامحةىتمةةا يفالغاصةةب ةردّيفةةدالعاةدلقاضةي:لةة حةمّ ةر :قةالا
 إنةهةلءمةه،واملسةتعريكةذلك،هاملسةتامطةيفمةاإ اردّ،(4 ةداملالكةلءمهكلالقيلتةه

وعلةةى لةةكال جةةه،أر الةةنقصعلةةىاألظهةةرأهنلةةاالةضةةلنانالعةةنيضةةلانالغشةةب
.(5 ةلءمهلاكلالالقيلة

 ةةإ اجةةيفالرقيةةق،اجلناةةةةالشةةادر منةةه:ال جةةهالثةةاينمةة اجلناةةةةاملتعلقةةةدلرقيةةق
 إنأوجاتالقشالواقتصمنةه،أواملال، جبجناةتهالقشالت إماأن،املغش ب

 ةةإنكانةةتيفالةةنف غةةرمالغاصةةبأقشةةىقيلتةةهمةة ةةة مالغشةةبإىل،يفةةةدالغاصةةب
وكةةذا،(7 وقةةدمةةرّ،غةةرمبدلةةهكلةةالة حشةةلو ةةة،وإنكانةةتيفالطةةرف،(6 االقتشةال

 

 (سقطم  ز(.1 
 (زمد م  ز(.2 
 (.5/37(،روضةالطالاني 5/444(،العءةءشرحال جيء 4/301ذةب (انقر:الته3 
 (.305-304(انقر:تتلةاسدنةل 4 
(،حاشةةيةالشةةرواينعلةةىحتفةةةاحملتةةاج2/351(انقةةر:حاشةةيةالرملةةيالكاةةريعلةةىأسةةيفاملطالةةب 5 

 6/33.) 
 (.5/34الطالاني (،روضة5/441(،العءةءشرحال جيء 7/36(انقر:الايان 6 
 (م النصاحملقق.103يفل (7 
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مثقتةةلبعةةدرّده،وكةةذالةة ارتةةّديفةةةدالغاصةةب،هإىلسةةّيدهلة حشةةلالقشةةالبعةةدردّ
هعلةةةةةىاحملاربةةةةةوجةةةةةبردّ(2 /يفأوقةةةةةاتيً،اًأوسةةةةةارق،اولةةةةة غشةةةةةاهمرتةةةةدًّ،(1 إىلسةةةةّيده

واحملةاربيفةةده فةيضةلانه،ولة مةا املرتةد،(4 لءمةهأجرتةه ل حاسهمةد ،(3 مالكه
مانيةّةانعلةةى،تةل فةةيضةلانهوجهةةانأةضةاًولةة قُ،(6 ولةة قتلةهسةةقطضةلانه،(5 وجهةان

طهةةةةةلةكةةةةة نمةةةةة ضةةةةةلانهأوضةةةةةلان،تةةةةةليفةةةةةةده قُالةةةةة جهني يلةةةةةاإ ااشةةةةةرتىمرتةةةةةداً
إنو،واجملةةةءومبةةةهيفالتنايةةةهالضةةةلان،وقةةةدتقةةةدمنقةةةريهيفقطةةةعالسةةةار ،(8 (7 الاةةةا ع؟ 

 عفةةىعنةةهعلةةى،أوالقشةةال،ت جةةباملةةالأوجاةةتاملةةال نجةةيفعلةةىنفةة جناةةةة
وهةةل،كلةةا ةةبعلةةىاملالةةكإ اامتنةةعمةة الايةةع،هةةةاملةةالوجةةبعلةةىالغاصةةبأنةفد

 ألقلم أرشهاوقيلته؟ يةهالقة الناللةذانيف ةدامابلغأودةفدةه ر اجلناةةدلغاً
وإ اعةةرفأنجناةةةةالرقيةةقمضةةل نة،هنةةاعةة الةةنصيوحكةة،(9 أظهرلةةااألول،السةةّيد

هإىلمالكه.أوةردّ،يفةدالغاصب(10  إماأنةتلف،علىالغاصب

 

-5/34(،روضةةةالطةةةالاني 5/441( ةةإنالغاصةةبةغةةةرمأةضةةاً.انقةةةر:العءةةةءشةةرحالةةة جيء 1 
 (.2/352(،أسيفاملطالب 35

ل حةةةمةة كتةةابالغشةةبيف20/أ(مةة نسةةخة ت(،هنةةاةنتهةةيتةةدايل264/ل4(هناةةةة 2 
 ةةالذعأشرُ إليهيفالشفحةاألويم النصاحملقق.بداةةنشي م كتابالعار

 (.4/306(،التهذةب 300(انقر:تتلةاسدنةل 3 
 (انقر:املراجعالسابقة.4 
 (.301(انقر:تتلةاسدنةل 5 
 (.300(انقر:تتلةاسدنةل 6 
 (زمد م  ز(.7 
 /أ(.25/ل5(،املطلبالعاي 4/306(،التهذةب 221-7/220 (انقر:هناةةاملطلب8 
(،هناةةةة314(املذهبأنهةفدةه قلاألمرة م األر وقيلةالعاد.انقر:تتلةاسدنةةةل 9 

 (.442-5/441(،العءةءشرحال جيء 7/36(،الايان 7/218املطلب 
 (أع:العاد.10 
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 يغةرمالغاصةبلللالةكأكثةرقيلتةه،:أنةتلفيفةدهكلةالة مةا احلالةاألوىل
أكثةةرمةةاكانةةت(2 /وقيلتةةه،وللل ةةينعليةةهاألقةةلمةة األر ،(1 مةة الغشةةبإىلالتلةةف

وحكةة ايفأم،(4  يةةهالقةة الن؟مةةابلةةغ(3 طدلغةةاً أواألر ،مةة حةةنياجلناةةةةإىلالتلةةف
أنوقيةةةاأالثةةةاين؟ةأووقةةةتاالسةةةتييدبقيلتهةةةاوقةةةتاجلناةةةةيفأّناملعتةةة ال لةةةديي ةةةاً

قإىلاملالةةةككةةةانملسةةةتحمالقيلةةةةأوالً ةةةإنسةةةلَّ،لكنةةةهبعيةةةد،اوقةةةتالغشةةةبنةةةهةعتةةة 
وةرجةةع،(5 وةسةت يفحقةهمنهةاعلةىالشةحيح،أيةذهااملالةكالةيتقدلقيلةةاألر التعلةّ

مث،طةةيفمةةالةة كةةانالعاةةدودةعةةة  ةةيف،(6 املالةةكمبةةاأيةةذهاملسةةتحقعلةةىالغاصةةب
 ؛ألن إنحقاجملينعليهةتعلقااوالةرجععلىاملة دَ، وغرمقيلتهلللالكقتلهامل دَ

 ن،والةةةذعيتيةةةذهمسةةةتحقاألر قةةةدةكةةة نكةةةلالقيلةةةة،(7 ةةةةدهليسةةةتةةةةدضةةةلان
كلةةةاإ اكانةةةتالقيلةةةةمئةةةةواألر مخسةةةني،وقةةةدةكةةة نبعضةةةها،ةكةةة ناألر قةةةدرها

،سة  إىلمخسةنيوكةذالة كةانةسةاوعمئةة رجةعدخنفةاضال، ريجعاملالكد لسني
إنملةكةة للل ةةينعليةةهإالمخسةة نو،مثجةةيفومةةا عنةةدالغاصةةب غرمةةهاملالةةكمئةةة

.(9 مخس ن ألنهلي عليهإالقدرقيلتهحنياجلناةةوه؛ألفاً(8 /كانأر اجلناةة

 

 (.10/444(،كفاةةالنايه 5/442(انقر:العءةءشرحال جيء 1 
 /أ(م نسخة ز(.241/ل3(هناةة 2 
 (زمد تقتضيهاالسيا .3 
 (السابقانيفمس لةالفدا .4 
 (.5/442(العءةءشرحال جيء 302-4/301(،التهذةب 7/221(انقر:هناةةاملطلب 5 
 (انقر:املراجعالسابقة.6 
 (.7/37(،الايان 9/99 (انقر:حبراملذهب7 
 /ب(م نسخة ت(.274/ل4(هناةة 8 
 (.5/35(،روضةالطالاني 5/442(،العءةءشرحال جيء 4/302(انقر:التهذةب 9 
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إنو،بعدمةاغةرمللل ةينعليةه قةاهر إنكان،هإىلاملالك:أنةردّاحلالةالثانية
وةرجةعاملالةكعلةىالغاصةبمبةاأيةذه،كانقالةهوبيةعالعاةديفاجلناةةةأيةذمنةهأرشةها

،مثغشةبوردوبيةعيفتلةكاجلناةةة،طيفماإ اجةيفيفةةداملالةك،مستحقاألر 
لةةكايفيفةةدامللة جة:و ةرّ ابة احلةدادعليةه قةةال،(1  ةإناملالةكالةرجةععليةهبشةةي 

مث،شةةبوجةةيفيفةةةدالغاصةةبجناةةةةتسةةتغر قيلتةةهأةضةةاًمثغُ،جناةةةةتسةةتغر قيلتةةه
مالةةةةثل بينهلةةةا،هإىلاملالةةةك ايةةةعيفاجلنةةةاةتنيردّ وةرجةةةعاملالةةةكعلةةةةى،نشةةةفني(2 قسةةةّ

و يةه،(4 تفا عليهوع أ علينقلاال،(3 وهذااملذهب،الغاصببنشفقيلةالعاد
دهاملالةكرتِّلتعلقدلنشفالذعةسماعليهأوالًأنهلي للل ينّ:أحدلا،يران وجهان

 يحشةللةهكلةال،(5 الغاصةببهوةطالباجملينعليه،املالكبلةف زبه،الغاصبم 
وةكةة نحةةقاجملةةينعليةةه نيةةاً،رةةتصبكةةلالةةثل أناجملةةينعليةةهأوالً:و نيهلةةا،(6 حقةةه

لةحبااةةا ولةة كانةةتاملسةة،(8 قةةالاسمةةام:والشةةكيفبطينةةه،(7 متعلةةقبذمةةةالغاصةةب
وملسةتحق، لللالكأيذالقيلةم الغاصب،وتلفالعادبعداجلناةتنييفةدالغاصب

ملةذهبيفوعلةىا،(1 بنشفهاعلىالغاصةب(10  إ اأيذهارجع،(9 األر أيذهامنه

 

 (.2/351(،أسيفاملطالب 5/35(،روضةالطالاني 5/442(انقر:العءةءشرحال جيء 1 
 (أع:بنياجملينعليهاألول،والثاين.2 
(،132(انقةةر:املسةةا لامل لةّةدا البةة احلةةداد،رسةةالةدكتةة ار اققةةةيفجامعةةةأمالقةةرىل 3 

 (.7/222هناةةاملطلب 
 (.7/225(انقر:هناةةاملطلب 4 
 (ةُطالاهبنشفالقيلة.5 
 /ب(.27/ل5(،املطلبالعاي 5/443(انقر:العءةءشرحال جيء 6 
 (.7/225(انقر:هناةةاملطلب 7 
 (انقر:املرجعالسابق.8 
 (أع:م املالك.9 
 (املالك.10 
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 ةةةإ اأيةةةذهملةكةةة لللالةةةكالرجةةة  بةةةهعلةةةى،أيةةةذهالشةةة ر األوىلللل ةةةينعليةةةهأوالً
لكةةة اجملةةةينعليةةةه،اليتيةةةذاملالةةةكشةةةيئاً:وعلةةةىال جةةةهالثةةةاين،(2 أيةةةرىالغاصةةةبمةةةر ً

كةةذاقةةةال هوكةةةان،(3 ةطالةةةببنشةةةفهاواجملةةةينعليةةةه نيةةاً،ةطالةةبالغاصةةةببتلةةةامالقيلةةة
،بةةلةسةةّلملةةه،اليتيةةذمةة الغاصةةبالنشةةفالةةذعرجةةعبةةهينعليةةهأوالًاجملةةقياسةةهأنّ

وعلةةىال جةةهالثالةةثةتعلةةقحةةقاجملةةين،الغاصةةببتلةةاماأللةةفوةطالةةباجملةةينعليةةهأوالً
وةطالبالغاصةبطلة مئةةوال،والةشاركه يهاجملينعليه نياً،بكلالثل عليهأوالً

أنةةهلةة انعكةة احلةةال  ةةيفيفةةةدمةة  ةةرو ابةة احلةةدادأةضةةاًو،ةطالةةبالسةةّيدبشةةي 
،تستغر قيلته ياا  يهلةا(4 /وكلم اجلناةتنيإىلاملالك  يف نياًهمثردّ،الغاصب

األوىلولللالةةةكالرجةةة  علةةةىالغاصةةةببنشةةةفالقيلةةةةلل ناةةةةة،وةقسةةةمالةةةثل بينهلةةةا
المةةر : ةةإ اأيةةذهقةةالالشةةي أبةة علةةي،(5 املضةةل نةعليةةه لةةي ل احةةدمةة :قةةالالقفةةّ

معلىحةقاملالةك رجةعقدّحقاجملينعليهةُ:وقالالشي :قلتله،اجملينعليهلاأيذه
اجملةينعليةهاألولرجةعبةهاملالةكهوعلىهذا إ اأيذ،(7 واذاجءماسمام،(6 إىلق ي

(9  الفرو طوقياأال جهالثاينيف،(8 وةسّلملهامل ي   نياً،مر أيرىطعلىالغاصب

   = 

 (.5/443(،العءةءشرحال جيء 133(انقر:املسا لامل لّدا الب احلدادل 1 
(،العءةةةةءشةةةرح145-7/144(،احلةةةاوع 133(انقةةةر:املسةةةا لامل لةةةّدا البةةة احلةةةدادل 2 

 (.5/443ال جيء 
 (،5/443(انقر:العءةءشرحال جيء 3 
 /أ(م نسخة ت(.275/ل4(هناةة 4 
 (.5/443(،العءةءشرحال جيء 7/225(انقر:هناةةاملطلب 5 
 (.5/443(،العءةءشرحال جيء 7/226(انقر:هناةةاملطلب 6 
 (.7/226(انقر:هناةةاملطلب 7 
 (.2/352(،أسيفاملطالب 5/443 (انقر:العءةءشرحال جيء8 
 (كذايف ت(ولعلالش اب الفر (.9 
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رجةةعةو،ويتيةذاملالةكمةة الغاصةبمخة ما ةةةةفة زاةا،األولأنالةثل ةقسةمبينهلةةا
.(2 ل ما ةمتامحقهط(1  اجملينعليهعلىالغاصب

مثقتلةةةةه،مثيفةةةةةداملالةةةةككلةةةةامةةةةرّ،مةةةةالةةةة جةةةةيفيفةةةةةدالغاصةةةةبو أةضةةةةاًومةةةة الفةةةةر
،وةقسمبةنيمسةتحقياألرشةني، لا عنده تؤيذقيلتهمنهأوغشاه نياً،الغاصب

،أيةةةةذهمنةةةةه ةةةةإ اأيةةةةذهكةةةةانللل ةةةةينعليةةةةهأوالً،مثاملالةةةةكيتيةةةةذمنةةةةهنشةةةةفالقيلةةةةة
وقةةدغةةرم،هةةذهاملةةر يفوةسةّلملةةهاملةة ي  ، نيةةةولللالةكالرجةة  بةةهعلةةىالغاصةةبمةةر ً
قالالرا عي:وعلةىقيةاأال جةهالسةابقيتيةذ،(3 الغاصبيفهذهالش ر القيلةمرتني

والثالةةثنشةةفالقيلةةة،والثةةايننشةةفالقيلةةة،متةةامالقيلةةةمةة الغاصةةباجملةةينعليةةهأوالً
.(4 والةراجع

:فرو 
قةةةةةةال ةةةةةةإنكةةةةةةانعلةةةةةةداً،:لةةةةةة قتةةةةةةلالعاةةةةةةداملغشةةةةةة بالغاصةةةةةةبوهةةةةةةربإىلسةةةةةةّيدهاألول

وإن،إنعفاورثتةهعة القشةالوالدةةةسةقطالضةلانعة الغاصةبيفاملةال:(5 لرعيشال
وكةةذالةة ،ملةسةةلل ه(6 /أيةةذهسةةّيدهوكةة هنموإنكةةانبعةةدأنم،قتلةة هلةةءمهمقيلتةةهيفالرتكةةة

 

 (سقطم  ز(.1 
 (.5/444(انقر:العءةءشرحال جيء 2 
 (.2/352(،أسيفاملطالب 5/37(،روضةالطالاني 444-5/443(انقر:العءةءشرحال جيء 3 
 (.5/444(انقر:العءةءشرحال جيء 4 
أب القاسم،عادال احدب احلسنيب الدالشيلرع،م أصحابال ج هيف(ه :القاضي5 

اض،ومةةةة  داملةةةةرورو ع،وتفقةةةةهبِّشةةةةاحاهأ الَفيةةةةَّ املةةةةذهب،حضةةةةردلةةةةِّ القاضةةةةيأ حامةةةةِّ
تيميذه:القاضيأب احلس املاوردع،وم مؤلفاتةةه:اسةضةةاحيفاملةةذهب،وكتةةابالكفاةةةة،

(،طاقةةا 2/575طاقةةا الفقهةةا الشةةا عيةالبةة الشةةيح ه.انقةةر:386ت يفبعةةدسةةنة
 (.3/339الشا عيةالك ىللساكي 

 /ب(م نسخة ز(.241/ل3(هناةة 6 
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ل رثةةسةّيده:قةالالشةي أبة حامةد:ول قتلسةّيدهيفةةدالغاصةب،(1 الدةةم رقاتهطلا ا
.(3 و يهوجهأنجناةتهمهدر ،(2  إن عل ااستحق اقيلتهعلىالغاصب، امنهأنةقتشّ

ملأواجللةةلاملغشةة بعلةةىإنسةةان قتلةةهد عةةاً،:لةة صةةالالعاةةداملغشةة بالثةةاين
.(4 علىاملش لعليهبشي والةرجع،وةضلنهالغاصب،ةضلنه

 ةإن،نا عةهوضةل م،:إ اغشبالعادم ةستحقعليةهالقشةالضةلنهالثالث
 لاملقتةةة(5 /إنمةةا يفةةةةده ةةةإنكةةانأر اجلناةةةةةمثةةلقيلةةةةو،قتلةةه قةةةداسةةت ىفحقةةةه

قيلةةإنكانةتقيلتةهأكثةر قةدرو،كانتدونهتعذراسةتيفا الاةاقيإنو،صارقشاصاً
ويفالءمد وجهان.،قت لقشالعلىاجلاينامل

وقتلةهيفةةد،كلةالة قتةلإنسةا ً،واجلناةةةعليةه،:ل اجتلعةتجناةةةاملغشة بالرابع
طةةلوةا، لللغشةة بمنةةهأنةقةةتصوةسةةقطالضةةلانعةة الغاصةةب،الغاصةةبعاةةدإنسةةان

حلةدوف؛عنةدالغاصةبقةدنقةص(7 غشة ب املطلكة لة كةان،(6 املغشة بحقورثةقتيل
وإن،ولةةة يقتيةةلالعاةةدالتلسةةكبةةةه،عيةةببعةةدمةةاجةةيفملةةةة أالغاصةةبمةة أر الةةنقص

املقابةةةللةةهملةكةةة ء حةةدفالعيةةبقاةةةلجناةتةةهكةةةانلللغشةة بمنةةهأيةةةذاألر ؛ألناجلةة
أوكانةةتاجلناةةةةم جاةةة،وملةقةةتصاملغشةة بمنةةهبةةلعفةةاعةة املةةال،عنةةداجلناةةةةم جةة داً

مثإ اأيةةذ،غةةريجناةةةةمنةةهاملةةالكلةةاتقةةدميفاجلناةةةةعليةةهمةة لللةةال حكةةمتغرميةةهوأيةةذه

 

 (.5/39(،روضةالطالاني 7/39(انقر:الايان 1 
 (انقر:املرجعنيالسابقني.2 
 (انقر:املرجعنيالسابقني.3 
 (.5/39(،روضةالطالاني 254(انقر: تاوعالقاضيحسنيل 4 
 /ب(م نسخة ت(.275/ل4(هناةة 5 
 (.5/38(،روضةالطالاني 5/445(انقر:العءةءشرحال جيء 6 
 (يف ت( الغاصب(والش اباملثاتم  ز(.7 
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 ةإ اأيةذه،ل رثةم جيفعليهاملغش بالتعلقبه؛ألنةهبةدلاجلةاينعلةىمة رثهماملالكان
.(1 علىماتقدمأيرىوةسلملهامل ي   نياًرجعبهاملالكعلىالغاصبمر ً

منهةاونقةلالةرتاب،نقلالرتابمنهةاب:إ انقشتاألرضاملغش بةاملسألة الثانية
.واتر ةك نبغريلا،أوشقهنر،اتر ةك نحبفربئر

أوحفةةر يهةةاحفةةةراً،وجةةةهاألرض:أنةكةة نبغريلةةةاكلةةاإ اكشةةطاحلالةةةاألوىل
،مثلةهأوالسةي لاجلار ةةكةانعليةهردّ،حةقااة بالةرمحامنأو، إنتلفالرتاب،قرةاة

 وا واناسات؛ألنالرتابم ،واخنفاض،وإعادااإىلاايئةاليتكانعليهام ارتفا 
هذايفالرتاب،(3 علىرأةهيفحداملثليّ،ه وقّيداسماممباإ اتساو أجءا،(2 األمثال

،(4 ةأماالقلاما اليتطتلعيفاألراضي ليستمثليّ،ويفمعناهالرمل،األصليكالطني
،(5 ةلءمهقيلةالرتاب:والشاشي،أوحبرقالاملاوردع،لغشيانسيل؛ إنتعذرردمثله

وتقة م،ماألرضو يهاالرتابق ّتورواهاملءينيفجامعه:ويفطرةقتق ميهوجهانأحدلا
،(7 وم قيلته،ةلءمهأكثراألمرة م  لك:والثاين،(6 ةمنه ي بمابنيالقيلتنييليّ

إنكةانالةرتابو(9 ؟الةرتاباألكثرمنهوم قيلة(8 /وحاصلهاأنه بأر النقصأو
 

 (.5/38(،روضةالطالاني 5/445(انقر:العءةءشرحال جيء 1 
 /ب(.29/ل5(،املطلبالعاي 5/39(،روضةالطالاني 5/446 (انقر:العءةءشرحال جيء2 
 (.7/236(انقر:هناةةاملطلب 3 
 /ب(.29/ل5(انقر:املطلبالعاي 4 
(،256-3/255(الشحيحم املذهبأنهةغرمأر النقصإنتعذراملثلهنا.انقر:األم 5 

 (.5/177تاج (،هناةةاحمل2/690(،حليةالعللا  7/172احلاوع 
(،2/690(،حليةةةالعللةةا  7/172(،احلةةاوع 256-3/255(وه املذهب.انقر:األم 6 

 (.5/177هناةةاحملتاج 
 (.2/690(،حليةالعللا  7/172(انقر:احلاوع 7 
 /أ(م نسخة ت(.276/ل4(هناةة 8 
 السابقة.(تقدمأنالشحيحأنه بأر النقص،انقرالشفحة9 
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وتسة ةة،تهاألوىلئوجعلهعلىهي،نعقلتاملؤنة يههوإكانلللالكمطالاتهبردّقياًد
 ن، ةةإنملةكةة للغاصةةب يةةهغةةرضصةةحيح،ه ةةإنأااملالةةكردّ،(1 احلفةةرإنكانةةت

إىلأرضوأ،ريفاألرضاملغشةة بةإىلاأليةةرىأومةة أحةةدطةة،كةةانقةةدنقلةةهإىلمةة ا 
:قالاسمام،حنااسبرا علىماسي يتوصحّهةاملالكم تعدّأهبرأو،أيرىمغش بةمنه

وإنملمينعةهاملالةكومليت نلةةه،(2 هأوإىلشةار علةىوجةهالةضةردملةةار ملةكة لةهردّ
فبنالةةااملتة يعلةةىالة جهنياآلتيةةنييفأنةهإ امنعةةه خةةال، هةللةةه لةك؟ يةةهوجهةان

 يةه(5 وإنكةانلةه،(4 أنله لك:أظهرلا، يهوجهان؟لهمطالاتهبنقله نياً(3  هلط
أوكان،أومثله،ةرتفعإبعادتهغرض نكانقدديلاألرضبر عهنقصة جبأرشاً

ربةهأورةافأنةتعثةّ،أوشار ةضةيقعلةىاملةار ،أومس د،قدنقلالرتابإىلملكه
 لنعةههإليهاوقدكةانمناسةطاً إنردّ،(6 ير له لك أوإىلأرضمغش بةم ،غريه

الةةرتاب لةةه(7  كشةةطهطبكةة ناألرضقةةدنقشةةتتإالأن،املالةةكمةة بسةةطهملةاسةةطه
،للةةنقصبنقةةلترااةةالةةهاالسةةتادادإبعادتةةهإ اكةةانمةةءةيً ةةإنمةة نقةةصأرضةةاً،بسةةطه

أوجيفعلىعاةد،(9  ةر يهططيفماإ اشّقالث بوطلبأن،(8 ولللالكإلءامهبه

 

 (.5/177(،هناةةاحملتاج 7/173(،احلاوع 256-3/255(انقر:األم 1 
 (.5/446(،العءةءشرحال جيء 237-7/236(،هناةةاملطلب 174-7/173(انقر:احلاوع 2 
 (يف ز(  هل(.3 
 (.5/446ال جيء (،العءةءشرح8/217(،خمتشراملءين 414-413(انقر:تتلةاسدنةل 4 
 (أع:الغاصب.5 
(،العءةةةةءشةةةرح7/53(،الايةةةان 7/236(،هناةةةةةاملطلةةةب 174-7/173(انقةةةر:احلةةةاوع 6 

 (.5/446ال جيء 
 (يف ز( بكشط(.7 
(،العءةءشرح9/56(،حبراملذهب 413(،تتلةاسدنةل 7/237(انقر:هناةةاملطلب 8 

 (.5/446ال جيء 
 ةر  ه(.(يف ز(9 
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دعةةه:وإنقةال، ةإنأبةرأهاملالةةكمة األر منةةع،ليةة أمل ةب لةةك؛وطلةبأنةعاجلةه
،ول أ ناملالكيفإبقا هيفالشار ،(1 ةلءمه؛ألنهوعدال إينالأطلباألر  لهردّ

ول كانعلىطرةقنقلالرتابم ،هولهردّ،الغاصبم ضلانبقا ه يهملة أأبرأأو
ل وضعالرتابابتدا ًأوشار متسعحبيث،منهم ا إىلم ضعاملغش ب(2 /م ضعه

ومنعةةهمةة نقلةةهإىل،أوم ضةةعلللالةةك ةة مرالغاصةةبدلنقةةلإليةةه، يةةهملةكةة لةةهنقلةةه
ديفإجابتهإ اأمرهبنقلهإىلمة ا أقةربوتردّ،(3 قطعاسمامإبجابته،األرضاملغش بة

وكذال ،(4 وجءماملت يدملنع،إىلم ضعالرتابم املكاناملغش بولي علىطرةقه
هإىلالطةرفوإنطلةبردّ،هإىلأقشةىاألرضمل ةب طلةبمنةهردّ(5 /كانماس طاً
أومثلةةهإىلاألرضعلةةىاايئةةةالةةيتكةةان،مثإ اأعةةادالغاصةةبالةةرتاب،(6 األدىأجيةب

 إنملةاقيفاألرضنقةص ةيشةي عليةهغةريأجةر ،أودونه،عليهاإمابطلباملالك
 يهإليهابعدتسليلهاإىلاملالككانردّإن:وقالاملاوردع،(7 املثلملد إصيحالرتاب

ونقةلالعراقية نأنةه ةب،(9  إنبقي يهانقصلءمهاألر هذااملذهب،(8 أجر عليه
وقةةةال اأنةةةهنةةةصعليةةةه يلةةةاإ اغةةةرأيفاألرض،علةةةىالغاصةةةبدحلفةةةرأر النقشةةةان

 

 (.7/239(انقر:هناةةاملطلب 1 
 /أ(م نسخة ز(.242/ل3(هناةة 2 
 (239-7/238(انقر:هناةةاملطلب 3 
 (.413(،تتلةاسدنةل 7/239(انقر:هناةةاملطلب 4 
 /ب(م نسخة ت(.276/ل4(هناةة 5 
 (.9/56 (،حبراملذهب413(انقر:تتلةاسدنةل 6 
 (.9/56(،حبراملذهب 7/173(انقر:احلاوع 7 
 (.7/173(انقر:احلاوع 8 
 (.3/359(،مغيناحملتاج 5/447(انقر:العءةءشرحال جيء 9 
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،(1 جةةةبتسةةة ةةاألرضأوالانةةا بطلةةةباملالةةةكوملة ،أوبةةةيفمثقلةةةعالغةةةراأ،املغشةة بة
، قلعهةةاونقلهةةاةلءمةةهالتسةة ةةةو يهةةاأح ةةارمد  نةةعلةةىأنالاةةا عإ اد أرضةةاًونةةصّ

إ اب:والثاين،(2 ال اجبالتس ةة يهلا:أصحهلا، يهق الن:أحدلا،و يهلاطرةقان
ونقةريههةدماجلةدار،وقةدتقةدميفالايةع،(3 الفةر بةنياملسة لتني:و نيهلا،أر النقص

هلال اجب يهإعاد مثلهأوالتس ةة؟ يهييف.

أوشقهنر عليهطلهبرتابهإنكةان،:أنةك ننقلالرتابحبفربئراحلالةالثانية
وهنا:قالاسمام،(5 واحلكم يهكلاتقدم،(4 علىهيئتهاألوىلومبثلهإنكاناتلفاً،دقياً

يةردونإ ن أمةاإ اتلةف فةيطلةهبةرتاب،ةستقلدلطمإ ابقيالةرتاباألولبعينةه
و يلاإ اطلةب،يفاألوىلهذاا يفقالالرا عي:وةناغيأن ي ،(6 اناملالكوجه
بوالقةةاهر يهلةةاأنةةهال ةةر بةةني لةةكالةةرتا،عنةةدتلةةف لةةكالةةرتابدوالطةةمّاملالةةكالةةرّ

،دسةتدامتهأورضيت،أبرأتكع ضلانه: إنقال،وإنأدهاملالك،(7 وغريهولهالطم
وإنملةكة لةهغةةرض،(8 د ةعضةةلانالةرتدع لةهالطةةمّى ةإنكةانللغاصةبغةةرضسة 

 

(،احلةةةةاوع164(انقةةةةر:التعليقةةةةةالكةةةة ىطمةةةة كتةةةةابالغشةةةةبإىلكتةةةةاباسجةةةةارا  ل 1 
 (.4/321(،التهذةب 3/405(،ال سيط 7/171 

(،روضةةة5/447(،العءةةةءشةةرحالةة جيء 7/51(،الايةةان 322-4/321(انقةةر:التهةةذةب 2 
 ب(.-/أ32/ل5(،املطلبالعاي 5/41الطالاني 

 (انقر:املراجعالسابقة.3 
(،التهةةةةذةب164(انقةةةر:التعليقةةةةالكةةة ىطمةةة كتةةةةابالغشةةةبإىلكتةةةاباسجةةةارا  ل 4 

 (.2/353(،أسيفاملطالب 5/446(،العءةءشرحال جيء 4/323 
 (.172(يفاحلالةاألوىل.انقر:النصاحملققل 5 
 (.7/238(انقر:هناةةاملطلب 6 
 (.5/40(،روضةالطالاني 5/447(وصّححهذاالن وع.انقر:العءةءشرحال جيء 7 
(،مغةةين5/40الطةةالاني (،روضةةة5/446(،العءةةةءشةةرحالةة جيء 7/171(انقةةر:احلةةاوع 8 

(.3/359احملتاج 
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،نعم:أظهرلا،نيفسق تالضلان؟ يهوجهاا ًل لكمنءلةالرضىدحلفرابتد هلةنءّ
وجةءماسمةام،وملةةتلف دلرضةى،م يلةاإ اهنةاهعة الطةمأجةرو:قةال،(1 هولي لهطلا

ىا يفيفجعلوه خمرّ،(3 ضلنهتوجءماملت ي نهة،(2 النهيالةتضل الرضى ن
يةةرونا ةةيف يلةةا و،واملةةاوردع،و ةةرضاسمةةام،(4 بضةةدهالنهةةيعةة الشةةي أمةةرأنّ
لةة تراضةةياعلةةىوقةةالاملةةاوردع:،أبةةرأهعةة ضةةلانمةة ةةةرتدىوبدوامةةه،رضةةيبةةه(5 /إ ا

األرضأنةطالاةهولةي لشةاحبه،إبقا الائرملةءلع الغاصبضلانم ةرتدى ي
ولة كةانالغاصةبطة ىالائةرولةةنفسةه،(6 إمنالهأنيتيةذهبةهمةىتشةا و،مبؤنةالسد

 هةةةل، ةةةإنامتنةةةعمةةة أيةةةذها،(7 ولللالةةةكإجاةةةارهعليةةةه،كةةةانلةةةهنقلةةةه،جةةةروغةةةريهدآل
ولةة ،وسةي يت؟لشةاحباألرضأنميتلكهةادلقيلةةحكلةةهحكةممةالةة بقةييفاألرض

 

 (.447-5/446(،العءةءشرحال جيء 7/53(،الايان 415(انقر:تتلةاسدنةل 1 
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 (.411(انقر:تتلةاسدنةل 3 
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 (.236-7/235(،هناةةاملطلب 7/171(انقر:احلاوع 6 
(،مغةةين10/508(،كفاةةةةالنايةةه 5/447(،العءةءشةةرحالةة جيء 4/323(انقر:التهذةب 7 

 (.3/359احملتاج 
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يفأوحفةربئةراً،(2  ترادًطوحكمم نقل،(1 وهاهامنهملةلءمهقا اايفأظهرال جهني
مالغاصبيفمجيع لك.أرضغريهبغريإ نهم غريغشبحك

ج لةكعلةىالقةة لنييفرّ:إ اأيشةىالغاصةبالعاةةداملغشة بيةُاملسةألة الثالثةة
أنةةةهمقةةةدرلءمةةةهكلةةةالقيلتةةةه ةةةإنقلنةةةادجلدةةةةد؟(3 العاةةةدمقةةةدركةةةاحلّرأوالجةةةراحأن
بلإننقصوجةبأر مةانقةص،وإنقلنالي مبقدرملةلءمهقيلتهكالاهيلة،(4 هوردّ

يفحةةةالوالقةةاهرأناملةةرادإ املأشةةلنقةةصمطلقةةاً،(5 وإنملةةةنقص ةةيشةةي عليةةه
ا انةدملومللتحاقهمبةاإ اجةرححةرًّقهراأمال حشلقالاالندمال ي،اجلراحةوبعدها
منةاهحالةةاجلناةةةحةىتالق ّ،االنةدمال ةإنملأشةلنقةصمةهقاةلق ِّن أشلنقص ةإ

و يةهوجةهأناحلةاكم، إنملأشلنقص يشةي علةىاملةذهب،ختل ااجلناةةع غرم
زا ةد صةاعاًإوةقربم املس لةمال قطعمنه،ههنائوةقهردي،دجتهادهة جبشيئاً

وقةةةةالأبةةةة ،قةةةةالابةةةة سةةةةرةج:الشةةةةي عليةةةةه،دوملتةةةةنقصء ةةةة ئوزاد قيلتةةةةهأوملتةةةة
والأقةةّ مقاةةلالةة  إال:قةال،(6 والةةدمسةةا ل قاةةلالة  يقّ مةةه،إسةحا :ةلءمةةهمةةانقةص

إنو ةةةةة ةةةة(8 /اهتإنسةةةةقطتيشةةةةيو،(7 لةةةةئيهنةةةةدراجلناةةةةةة؛ لةللضةةةةرور يفهةةةةذهاملسةةةة
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،(1 علةةىالقةة لنيهملةلءمةةهشةةي قص ةةردّتةةنإنملو،نقشةةتقيلتةةهضةةل أر النقشةةان
كلةةاةضةةةل ،قةةالالرا عةةةي:وقيةةاأال جةةةهاملتقةةدمأنةضةةةل دلتلةةفحتةةةتاليةةدالعادةةةةة

ٌ مفةةرت ةةةنقصأواجلارةةةة،وكةةذالةة كةةاندلعاةةد،(2 بكلةةالالقيلةةة ةةدجلناةةةةأن  ةةِّ
كلةالة حلةقشةعررأسةهومل،(3 /نقصالقيلةملةلءمهشي تعتدالوملورجعإىلحداال

ول ،واعلمأنق لاألصحابإ اأيشىالعادلءمهقيلتهعلىاجلدةد،(4 نقصقيلتهت
أرادوا ةةةإهنمإنم،قصمشةةةكلي عليةةةه؛ألنالقيلةةةةتءةةةةدوالتةةةنوقةةةع لةةةكو ةةةة ةةةيشةةة

د شىقطعا شةيتنيياصةةوهة حقيقةة القيلةةالتءةةدبةذلكمةعبقةا الةذكرإ ال
ادوابةهقطعهلةامةعالةذكروهة االسةتعلالوإنأر،نقصتةرمبةلللدي لعلىاحلةلحةش

.(5  العريف ال اجببقطع لكقيلتانالواحد

أو،أوقيلتةةةةه،نقصعينةةةةهتةةةة ةةةة غيه إمةةةةاأنأودهنةةةةاً،:لةةةة غشةةةةبزةتةةةةاًالرابعةةةةة
والشةةةةةي هردّ(6   ةةةةةإنملةةةةةةنقصواحةةةةةدمنهلةةةةةاطأوالةةةةةةنقصواحةةةةةدمنهلةةةةةا،كيلةةةةةا

والأنةهةةرده:أحةدلاالبة القةال،دونقيلتةه  جهةان(8  نةهيعطوإننقشةت،(7 عليه
وهة مةا:أصةحهلاو،(9 قةالاسمةام:ولةي بشةي ،لنقشانشي عليهالرتارالءمد د

 

 (.2/354(،أسيفاملطالب 5/41(،روضةالطالاني 5/449(انقر:العءةءشرحال جيء 1 
 (.5/449(انقر:العءةءشرحال جيء 2 
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هدونعينةهإننقشتقيلتو،(1 مثلمانقص؛ألنهمثليّو،هءمهردّأوردهاجلله رأنهةل
مثةةةلمةةةا هةةةبالاةةةاقيوجةةةبعليةةةهمةةةعردّإننقشةةةامجيعةةةاًو،(2 مةةةعأر النقشةةةانهردّ

كلةةةةاإ اكةةةةان،إالإ اكةةةةانالنةةةةاقصمةةةة القيلةةةةةأكثةةةةرمةةةةانقةةةةصمةةةة العةةةةني،دسغةةةةي 
 إنةةةه، رجةةةعإىلصةةةا وصةةةارالشةةةا ةسةةةاوعدونالةةةدرهم،ةسةةةاومندرلةةةني(3 صةةةاعني

 عليةةهأكثةةراألمةةرة مةة أهنلةةاإ انقشةةامعةةاًوعةة ابةة داود،(4 ةلءمةةهأر نقةةصالاةةاقي
، ةةإنملةنتةةه،هةةذاكلةةهإ اانتهةةىالةةنقص،ولةةي ب اضةةح،(5 ونقةةصقيلتةةه،نقةةصعينةةه

،الالعةةةنيأودونتلةةةف(6  لكةة اةةةاانتهةةا طقةةالاملةةةاوردع: إمةةاأنةكةةة نالةةاانتهةةةا 
.(7 دملا لاتقدميفاحلنطةإ ابلهاواحلكميفاحلالتنيك

 

-7/271(،هناةةةةاملطلةةب 398-397(،تتلةةةاسدنةةةل 8/217(انقةةر:خمتشةةراملةةءين 1 
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دملدةنةأربعةأمداد،وقدايتلفالفقها يفتقةةدةره عنةةداحلنفيةةةةسةةاوع انيةةةأرطةةال،وعنةةد
اجلله رمخسةةةأرطةةالوثلةةثدلاغةةدادع،ولللعاصةةرة يفتقةةدةرهايةةتيفأةضةةاً، لرُياجةةعيف
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-55(،املقةةادةريفالفقةةةهاسسةةيمييفضةة  التسةةليا املعاصةةةر  1/350املشةةااحاملنةةري 
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ه/13/1/1420-10املللكةاألردنيةااامشية –قد يفعلانلقضامالءكا املعاصر املنع

-46،102-37م ضةةةة  معادلةةةةةاألوزانواملكاةيةةةةلالشةةةةرعيةدألوزانواملكاةيةةةةلاملعاصةةةةر :
105،121،157-158،178.) 
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،لةةه ةةإنعلةةمبةةهاملشةةرتع ةةيردّ،د الءةةةتقاةةلانتهةةا نقشةانهلةة  ةر :قةةالالةةرومين:
إنملةعلةةةمبةةةهو،ضعليةةةه قشةةةاًوألنةةةهعةةةا؛صةةةببنقشةةةهولللالةةةكأنةرجةةةععلةةةىالغا

نرضةيإو،رجعاملالك رشةهعلةىالغاصةب(1 (هردّوملةرضبه إن ،ه لهردّاملشرتع
ألنةه؛الةرجةع:أحةدلا،علىالغاصب ر نقشهوجهةانه فيرج  د عهبهوملةردّ

رضةى(3 /والةكة نحةدوف،و نيهلةاةرجةعبةه،(2   نهطوقدأيذمتام،ضهسليلاًوعا
.(4 للغاصبمنهاملشرتعبهبرا  

يأل علة:أحةدلا،  غيه نقصوزنةهدونقيلتةه  جهةان:ل غشبعشرياًا امسة
 علةىوه مفةرّ،علىالشحيحأنهمثليّ،أنهكالءةت ي بعليهمثلمانقصالط ع

و نيهلةةاالبةة سةةرةج،(5  ةةإنقلنةةاأنةةهمتقةةّ م يقهةةرأنالغةةرم،قةة لاجللهةة ريفالءةةةت
و ةةةةرعال جهةةةةان يلةةةةاإ اصةةةةاريةةةةيًّ،(7 اجللهةةةة رأنةةةةهالةلءمةةةةهشةةةةي (6 ّححه وصةةةةط

 ةةةإن،وهةةة ظةةةاهرعلةةةىق لنةةةاالرطةةةبمثلةةةيّ،(8 ونقشةةةتعينةةةهدونقيلتةةةهقالةةةهالرا عةةةي
ِبإ اصةاروأجرالةااملةاوردعيفاللةّ،(9  ال جةهالقطةع نةهالةلءمةهشةي ماًجعلناهمتق ّ

.واجلِبالميك كيلهغالااً،راللِبالكيلألنمعيا؛و يهنقر،(10 جاناً
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ةنقةةر إمةةاأنةكةة نالكلةةال؟:هةةلةن ةة نقشةةاناملغشةة بدلكلةةالبعةةدهالسادسةةة
النقشانأوبغريه.بهدل جهالذعحشل

كلةةةالةةة هءلةةةتاجلارةةةةةيفةةةةدهمث نةةةتوعةةةاد قيلتهةةةاكلةةةا،:أنةكةةة نبةةةهاحلالةةةةاألوىل
أحةةدلال صةةطخرعوابةة ،رها  جهةةانأوتةةذكّ،ةمثتعلهلةةانعأونسةةيالعاةةدالشةة،كانةةت
أنةةهةن ةة بةةهوال:و نيهلةةاالبةة أ هرةةةر ،(1 وةلءمةةهضةةلانمةةا ةةا ،أنةةهال ةة ه:القةةال

أومةةةرضالعاةةةد،مثزالالايةةةاضتابيضةةةّ جةةةيفعلةةةىعةةةنيكلةةةالةةة ،ةلءمةةةهضةةةلانالفا ةةةت
:قةالاملتة ي،(3 وبنالاالقاضيالط ععلىالق لني يلةاإ اقلةعسة كاةريمثعةاد،(2 وبرئ

اةةةاريفصةةة ر التةةةذكرأوىلجنوحشةةة لاال،(4 ألنهةةةذامعهةةة دطةةيف اك؛ولةةي بشةةةحيح
(7  بعضةهمبةهطوقطةع،(6  األولوالشةحيحيفالسةّ،(5 ل وهة الشةحيح يهةاطيفالسّ

ويشةةصا ةةةيف،اةةاريفالتةةةذكرجندالومةةنهممةةة قطةةع،ويشةةصا ةةةيفدلتةةذكر، يةةه
متالغقيلةةالثانيةةاألوىلضةل مةابقةيمة النقشةانواجنة لجناار  إنقلنادال،(8 دلسل 

 ةإن،جناةاروإنقلنةابعةدماال،ا نقشةا ًالةنقصضةل أكثةراملةرّرول تكرّ،همباعادورا ما
مثأونسةةيسةة ر مثحفقهةةا،امثنسةةيهالهةةمثتعلّنعةكلةةالةة نسةةيالشةة(9 /رالنقشةةانتكةةرّ
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أسةةة (2 /ولةةة كةةةان،(1 ا لةةةتمث نةةةتمثهءلةةةتضةةةل نقشةةةانمجيةةةعاملةةةرّأوهء،نسةةةيها
إ ازالاحلسة مث يلةاوا ةيفيفالسةل جةار ،(3 كلهاضلنها،صنا عكثري  نسيهاكلها

أوكةانمة ،اس  مة التة  ااختةأواس  املغش بوقلنا  ز،و يلاإ اكسراحللي،عاد
:قةةةالالرا عةةةي،(4 مثأعةةةادمثةةةلتلةةةكالشةةةنعةحاًجةةةاجقةةةدمةةة الءّذأواختةةة،أوحنةةةاأ،صةةةفر

وإنكةةةانالكلةةةالبغةةةريال جةةةهالةةةذع،(5 رالشةةةنعةتةةةذكابال،ل واألصةةةحإحلةةةا هةةةذادلسةةةِّّ
أو،أوأكلةل،ىلوتعلةمصةنعةأيةرىمثةلاألو،كلالة نسةيالشةنعة،(6 حشلبهالنقشان

تسةةاوعاةةاأكثةةروصةةار أيةةرىوتعللةةتصةةنعة،أوهءلةةت،مثحفةة أيةةرى،نسةةيسةة ر 
أوكسةةةةةراحللةةةةةيوجعلةةةةةهعلةةةةةىهيئةةةةةةأيةةةةةرىملةن ةةةةة وةضةةةةةل ،مةةةةةاكانةةةةةتتسةةةةةاوةه ينةةةةةة

،ا شةةار تسةةاوععشةةر حليةةًّهاواختةةذتسةةاوعدرلةةاً(9 ولةة غشةةبنقةةر ،(8 (7  فا ةةتالط
هةةةاإىلمةةةاولللالةةةكإجاةةةارهعلةةةىكسةةةرهاوردّ،والتقةةةّ مالشةةةنعةللغاصةةةب،احللةةةيوجةةةبردّ

 جهةةانكةةال جهني وقةةالاملةةاوردع:إ املةكةة لةةهغةةرض يةةه،(10 كانةةتعليةةهكةةذاأطلقةة ه
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 (.5/43(،روضةالطالاني 4/298(،التهذةب 309(انقر:تتلةاسدنةل 3 
(،5/451(،العءةءشرحال جيء 4/299(،التهذةب 200-7/199(انقر:هناةةاملطلب 4 

 (.3/360(،مغيناحملتاج 43-5/42روضةالطالاني 
(،5/451أجةةدهةةذاالتَّشةةحيحعنةةدالرا عةةي،بةةلعنةةدالنةة وع.انقةةر:العءةةةءشةةرحالةة جيء (مل5 

 (.43-5/42روضةالطالاني 
 (وهياحلالةالثانيةيفاملس لة.6 
 (يف ت( الغاصب(،والش اباملثاتم  ز(.7 
طلةةةب(،هناةةةةةامل309(،تتلةةةةاسدنةةةةل 396-395(انقةةر:التلخةةةيصالبةةة القةةةالل 8 

 (.3/361(،مغيناحملتاج 5/451(،العءةءشرحال جيء 4/298(،التهذةب 7/200 
(النقةةةر :هةةةيالقطعةةةةاملذابةةةةمةةة الةةةذهبوالفضةةةة،وتسةةةلىأةضةةةاًالسةةةايكة،واملةةةرادقطعةةةةمذابةةةة،مل9 

 (.486 (،القام أاحمليطل2/621تضرببعدلتك ننقذاًمتداواًل.انقر:املشااحاملنري 
(،4/325(،التهةةةةذةب 246-7/245(،هناةةةةةاملطلةةةب 7/217(انقةةةر:خمتشةةةراملةةةءين 10 

 /ب(.36/ل5(،املطلبالعاي 5/454العءةءشرحال جيء 



 كتاب الغصب        اجلواهر البحرية

186

أونقةلالةرتابمنهةا،مغشة بةبغةراألشةاحاهاومثلهمال غرأأرضاً،(1 اآلتينييفالشاغ
 إنكسرها نقشتعة قيلتهةايفاحلالةةاألوىل نصةار تسةاوع،م م ضعإىلم ضع

لةة كسةةره ،والةغةةرمالنقشةةاناحلاصةةلدلنسةةاةإىلاحلالةةةالثانيةةة،دونالةةدرهمغةةرمالنقشةةان
 فةيلة صةاغها نيةاً ،بنفسهم غةريإجاةارعليةهغةرمالةنقصاحلاصةلبةهعة احلالةةالثانيةة

أو،وكةةذااحلكةةم يلةةالةة حةةدثتالشةةنعة،(2 املتقةةدمانتةةهمةة ضةةلانالكسةةرال جهةةانا بر
أو،أوحن هةةاعنةةةدالغاصةةةبوملةكةة يفةةةةداملالةةكمث هاةةةتوعةةةاد ،أوالقةةةرا  ،السةةل 

كلةةاإ اغشةةاهاهءةلةة سةةلنتمثهءلةةتمث نةةت،عةاد صةةنعةأيةةرىاجنةة قيلةةالتةةالف
.(3 امل ج دعندالعقد ه كف ا ماكانيفةداملالكواملت ددم الءوا دك

:فرو 
 املنشة ل،تاجلارةةةاملغشة بةالغنةا  ةءاد قيلتهةامثنسةيته نقشةتلة:لة تعلّاألول

وكةةذالةة ،(5 وايتةةارهالةةرومينهو يةةهوجةةهأنةةهةضةةلن،(4 الشةةحيحأنةةهالةضةةل النقشةةان
أودةكةةةاً،حةةاًانطّكاشةةاًتلةةةفأأو،ومةةااتعنةةده(6 /مغنيةةةأوجارةةةةةً،مغنيةةاًغشةةبعاةةداً

.(8 والهرا علىالشحيح،حاوالنطّ،لءمهقيلتهغريمغ (7 هراشا

 

 (.7/174(انقر:احلاوع 1 
 (م النصاحملقق.181يفل (2 
 ب(-/أ37/ل5(،املطلبالعاي 3/407(انقر:ال سيط 3 
 (.3/360(،مغيناحملتاج 5/43(،روضةالطالاني 428ليةاملؤم للرومينل (انقر:ح4 
 (.428(انقر:حليةاملؤم للرومينل 5 
 /أ(م نسخة ت(.279/ل4(هناةة 6 
هاَعلةةَى(ااِّرا 7  َ حتةةَمرةُشبعضةةِّ ،َوهةةُ لمكةةَِّيبِّ :تقاتلالكيب.وقالاجل هرع:ااةةِّراُ املُهاَرشةةُةدِّ
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 (.193-5/192(،الن مال هاج 44-5/43(انقر:روضةالطالاني 8 
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،(1  ةةيشةةةي عليةةهعنةةةداجللهةةة ر،ه:لةةة مةةرضالعاةةةديفةةةدالغاصةةةبوبةةةرئوردّالثةةاين
وقةالاملةاوردع:،(2 وقالاسصطخرع:ةضةل الةنقصاحلاصةلدملةرضوالةسةقطدلة  

 ةة ئعنةةدهمرةضةةاًوكةةذااحلكةةملةة ردّ،واسةةتاعدهغةةريه،(3 أنةةهاألشةةاهبقاعةةد الشةةا عي
ومنهةامةةاإ ا، ةةءالالعيةبمةاإ اكةةاناملايةعمعياةاً:ولللسة لةنقةةا رمنهةا،(5 (4 طسةّيده 

وإنمةا ،ومنهةامةاإ اجرحةه انةدملوملةاةقلل ةرحأثةر، عةادغةرقلةعسة صةغريملةث
.(6 يفةدالغاصبم  لكاملرضلءمهقيلته

صةة  هامثناةةتةغةةرمأوشةةا   ةةءّقةةت،مثأورَورقهةةا(7 :غشةةبشةة ر  تحةةا ّالثالةةث
(8 ططةةيفمةةاإ اسةةقطسةة اجلارةةةةاملغشةة بةمثناةةتأومتعةةَّ،دلثةةاينن ةة األولوالة

.(9 شعرهامثنات إنه  الفا ت

(10 أوأمةةةرد،وع ةةة زاًأوشةةةابةوأمسةةةكهاحةةةىتصةةةارشةةةيخاً،:لةةة غشةةةبشةةةادًالرابةةةع
وكةةذالةة كانةةت،دةهاونقشةةتالقيلةةةبةةذلكضةةل النقشةةانىلثةة تةةدّأو هةةداً، التحةةا
.(11 اةوحن هاث ب ءالتبكاراابكراً
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فسةةةةدتكلةةةةالةةةة كانةةةةتاألرض،نتفةةةةا دملغشةةةة ب ديلةةةةهنقةةةةص:لةةةة تةةةةركاالا ةةةةام 
أوكانةتدابةة ربطهةا،واحلشةيش يهةا،(2 غلالءر  لةمةءرعهةاحةىتناةتالةدَّ(1 ك برتط

.(3  انتقص نهالءمهأر النقشانمعأجر املثل

اأو ميةةًّ،كةةانغةةرمملالكةةهمسةةللاً شةةارعنةةدهمخةةراً:لةة غشةةبعشةةرياًاملسةة لةا امسةةة
 يةةةهوجةةةهأنةةةهو ةةةي ،(4 قيلتةةةهإنكةةةانمفقةةة داًم جةةة داً،أومثةةةلالعشةةةريإنكةةةاناملثةةةل

قةةةةال،(5 وهةةةة مةةةاأوردهاملةةةةاوردع،علةةةةىأنالعشةةةريلةةةةي مبثلةةةيّةضةةةلنهدلقيلةةةةةمطلقةةةاً
،(7 ر ةملتةُليةّشةر للخ نعُوقالاملراوز :إنكانةتارتمةة،(6  لرالعراقي ن:وترا ا

ةةةة،لرر يفةةةداملالةةكمةة غةةريقشةةدا َولةة جعلةةتارتمةةةكلةةالةة ختلةةَّ"قةةالالرا عةةي:
:أحةةدلاأل حامةةد، يةةهوجهةةان؟وهةةللللغشةة بمنةةهأيةةذا لةةر،(8 "اًلكةةانجةةا ء

أوسةةقيحيةة ان،(10 /ألنةةهقةةدةنتفةةعاةةايفطةةني؛نعةةم:و نيهةةا،(9 ل جةة بإراقتهةةا؛ال

 

 (يف ت( بتلك(والش اباملثاتم  ز(.1 
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الغاصةب(2 /و  زبيعهاأنالةضل  ،اهرطوقياأالق ل نا لر احملرتمة،(1 وحن ه
إننقشةةتو،(3 قيلةةةالعشةةري ةةيشةةي لةةهغريهةةانقصقيلتهةةاعةة تةةلكةة إنمل،بةةداا

 يلةةةةاإ ااختةةةةذمةةةة (4 قةةةةدميتيت يةةةةها ةةةةيفاملت؟ هةةةةلةطالةةةةبمبثلةةةةهأو ر الةةةةنقص
رهيةيًّول انقلةبالعشةريبعةدختلةّ،ع قيلةالسلسمونقشتقيلته،اًالسلسمشريج

 كةةراملةةاوردعبدلةةهأنةةهو،(5 أنةةهةلءمةةهمثةةلالعشةةري:أحةةدلا،يفةةةدالغاصةةب  جهةةان
نةةةهأ:أظهرلةةةا،لوجهةةانوعلةةةىهةةذاال جةةةه فةةيا ةةة،وهةةة قيةةاأق لةةةهاملتقةةدم،(6 ةلءمةةه

أر و،ا ةلالشةحيحأنةهةلءمةهردّ:ثاينوال جهال،(8 أنهللغاصب:و نيهلا،(7 لللالك
لة نقةصكيلةةهعة كيةةل وعلةىهةةذا،(9 النقشةانإنكانةتقيلتةةهأقةلمة قيلةةةالعشةري

وقدةقاليتيت يةه،(10 كيلالعشريالعشريدونقيلته القياأأنهةردمعهمانقصم 
جمة ا ةةيفقةالاملةةاوردع:وا ةيفخمةةرّ،غةيه ةةنقصكيلةهلةةاإ اأا ةيفاملتقةدم ي

،ومةانقةص(12 هةاردّ، ةإنقلنةا ةب،(11 رشه يلاإ اقلعس مثغ رمثعادبعدأيذأ
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أنهةردا لدلاألولبوما كرهصاحبالتنايه،(1 غرمقيلةالعشري، بإنقلناالو
بعضهمعلةىمةاإ اكةانالعشةريزاد و له،(2 مأر مانقصوهمو،ومثلهم العشري
،(3  إنةةهيتيةةذمةةعالعشةةريأر نقشةةهوهةة القةةدرالءا ةةدمةة القيلةةة،قيلتةةهقاةةلالتخلةةل

نقةةصمةة هيتيةةذاملثةلومةةاكلةاقةةالاملةةاوردع يلةاإ اطحةة احلنطةةةمثتلةةفالةدقيقأنةة
و ةرعا ةيف،املثةل قةطةةردأنةهإنكاناألصةحابقةال او،(4 قيلتهع قيلةالدقيق
،اقةةءًّ شةةار(6 قةةءّ(5 رءأوبةة،ا ءرعةةهأوحاةةًّ،يفةةةدهيةةاًا ر شةةار يلةةاإ اغشةةببيضةةاً
إن ة،الغاصبلءمد قيلتهشي علىوال،والقّءلللالك،والءر ، علىالشحيحالفراو

وعلةىاألولةغةرمبةدلاملغشة ب ي ةب،(7 تش رنقشةهاعلةىبةذورلءمةهأر الةنقص
.(8 يروللغاصبيفاآل،واحلاصللللالكيفأظهرال جهني،وقيلةالايض،مثلاحلبّ
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واجللدأربعةة، فيا لهأوجلدمّيتة دبغ،لتيفةده تخلّ:إ اغشبمخراًالسادسة
أهنلةةةةةا:و نيهلةةةةا،(1 الةةةةة ةةةةةإنتلفةةةةايفةةةةةدهغرمه،أنةةةةةهلللغشةةةة بمنةةةةه:أوجةةةةهأصةةةةحها

:الرابةةع،(5( 4 (غاصةةبلل وا ةةل،منةةه(3  للغشةة بطلاجللةةدأنّ:والثالةةث،(2 للغاصةةب
ديفوقطةةةعبعةةةدموجةةة بالةةةرّ،صاسمةةةاما ةةةيفد لةةةر احملرتمةةةةويشةةةّ(7 ،/(6 عكسةةةه
لكةة ال جةةه،(9 وجةةءمب جةة بالةةرديفاحملرتمةةة،شةةهاملتةة يبغةةرياحملرتمةةةويشّ،(8 غريهةةا

 يةةةذ لةةة ألقالةةةا  يةةةذلا،لةةةالللالةةةك ةةةإنقلنةةةادألصةةةحأهن،الرابةةةعاليتيتيفاحملرتمةةةة
.(10  يهوجهان؟ودبغاجللد هلالهأولللالك،لتا لر يفةده تخلَّ

  

 

(،5/453(،العءةءشرحال جيء 306-4/305(،التهذةب 7/248(انقر:هناةةاملطلب 1 
 (.5/205الن مال هاج 

(،5/453جيء (،العءةءشرحال 306-4/305(،التهذةب 7/248(انقر:هناةةاملطلب 2 
 (.5/205الن مال هاج 

 (يف ت( املغش ب(والش اباملثاتم  ز(.3 
 (.5/45.انقر:روضةالطالاني املثاتوالش اب لللالك(،(يفالنسختني4 
(،5/45(،روضةةةالطةةالاني 5/453(،العءةةةءشةةرحالةة جيء 7/248(انقةةر:هناةةةةاملطلةةب 5 

 (.5/205 الن مال هاج
 (.5/205(،الن مال هاج 5/45(،روضةالطالاني 5/453(انقر:العءةءشرحال جيء 6 
 /أ(م نسخة ت(.280/ل4(هناةة 7 
 (.7/248(انقر:هناةةاملطلب 8 
 (.380،284(انقر:تتلةاسدنةل 9 
لللالةةكاسةةرتدادلا.انقةةر:الايةةان(الشةةحيحمةة املةةذهب:أنةةهالةلةةءماآليةةذرّدلةةا،ولةةي 10 

 (.3/361(،مغيناحملتاج 5/45(،روضةالطالاني 7/82 



 كتاب الغصب        اجلواهر البحرية

192

 يف الزايدات: الثاين الفصط
إىلأعيان:و، راضة نقسمإىلدملغش بتدا اليحقةالءمّ

كلةةةالةةةة  ةةةإ اأحةةةدفالغاصةةةبيفاملغشةةة بأثةةةراً، راحملضةةةة:اآلالقسةةةم األول
أوياطهطيط،أو ّشله،ره قشّأوث دً،هماأونقر  ضراادر،غشبحنطة طحنها

أوغةةةءالً،أوقطنةةةا غءلةةةه، خاةةةءهأوع ينةةةاً، ع نةةةهأودقيقةةةاً، ضةةةربهلاِّنةةةاأوطينةةةاً،منةةةه
ملميلكةةهبشةةي مةة ،ً شةةقهاأل حةةاأويشةةاةً، شةة اهأوحللةةاً، ةةذحبهاأوشةةا ً، نسةة ه
س ا عللهابنفسهاهابءمدابلةردّ،لللالكبذلكوالةشريالغاصبشرةكاً،(1  لك
بعضةةةهم  عةةةلقشةةةار وشةةةذّ،(2  اةةةادإنزاولةةةي لتجةةةريالتعلةةةقدلعةةةنيو،جةةةر أو 

وه ةطرد،(3  لللالكااالق النطوقاليفمشاركةالغاصب،الغاصبكقشار املفل 
،(5 أر الةةنقصوردّ،هةةاإننقشةةتالعةةنياةةذهاآل رردّو،(4 يفمجيةةعاآل روهةة بعيةةد

هإىلحالتهولللالكإجاارالغاصبعلىردّ،وقدتقدميف بحالشا وجهأنهةردقيلتها
أوالنحاأ،أوم احلدةد،اأوحليًّ،كلال اختذم النقر دراهم،هاألوىلإنأمك ردّ

إنو،(6 اإليههننقشتقيلتهابردّإو،وم الطنيط دً،م الءجاجإ  و، و ال،أواين

 

(،ال سةةةةةةةةةةيط386-382،384(،تتلةةةةةةةةةةاسدنةةةةةةةةةةةل 7/245(انقةةةةةةةةةر:هناةةةةةةةةةةةةاملطلةةةةةةةةةةب 1 
(،العءةةةةةةةةةةءشةةةةةةةةةرحالةةةةةةةةة جيء23-7/22(،الايةةةةةةةةةان 325-4/324(،التهةةةةةةةةةذةب 3/409 
 (.2/356(،أسيفاملطالب 5/454 

 /أ(.40/ل5(،املطلبالعاي 5/454(،العءةءشرحال جيء 325-4/324انقر:التهذةب (2 
 (سقطم  ز(.3 
 /أ(.40/ل5(،املطلبالعاي 7/197(انقر:احلاوع 4 
(،5/454(،العءةءشرحال جيء 325-4/324(،التهذةب 7/245(انقر:هناةةاملطلب 5 

 (.3/362مغيناحملتاج 
(،املطلةةةةةةبالعةةةةةةاي46-5/45(،روضةةةةةةةالطةةةةةةالاني 5/454قةةةةةةر:العءةةةةةةةءشةةةةةةرحالةةةةةة جيء (ان6 

 (.3/362/ب(،مغيناحملتاج 40/ل5 
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إننقشتقيلتهع و،اقالإحدافاألثرضل النقصنقصع احلالةاليتكانعليه
والكتةان إنةهميكة ،دونالقطة (1 ومة  لةكثيةابا ةءّ،حالتهبعدهملةضةل الةنقص

 ةإناسةتاّد،هإىلحالتةهاألوىلولةي للغاصةباالسةتادادبةردّ،هةاكلةاكانةتهاوردّضنق
هةةةاإىلتسةةةاوعبعةةةدكسةةةرهاوردّ(3  قةةةر نالطكلةةةاإ اكانةةت،(2 قةةةصضةةةلنهوحةةدفبةةةهن

،إالأنةك نلهيف لكغرضصحيح،ةلءمهنشفدةنار،حالتهااألوىلنشفدةنار
؛(6 تهكَّسِّأو،أوعلىغريعياره،السلطان(5 طإ ن النقر دراهمبغري(4 /كلال ضرب

.(11 إصيحاس  و،الث ب(10   ر طوال  على،(9 (8 /(7 ةرعءلتخا ةامل

و يهامسا ل:،هي عني ة اليتالقسم الثاين: الزايد
أوميك .،ميك  شلهم الث بنالأ:إ اصاغالث باملغش ب الشاغإمااألوىل

.أولثالث،أولشاحبالث ب، إماأنةك نللغاصب،:ماالميك  شلهالضرب األول 

 

(ا َء:ضرٌبم الثياب،و يهأق ال:أنهث بنُسجم الش فواحلرةر،أوم احلرةر قط.انقر:1 
 (.195الفقها ل (،مع ملغة352(،املطلععلىأب اباملقنع 5/345لسانالعرب 

 (انقر:املراجعالسابقة.2 
 (يف ت( الاقر (والش اباملثاتم  ز(.3 
 /ب(م نسخة ت(.280/ل4(هناةة 4 
 (زمد م  ز(.5 
كة:حدةد منق شةتطاعاةةاالةةدراهموالةةد نري.انقةةر:املشةةااحاملنةةري 6  (،املع ةةم1/282(السِّّ

 (.1/440ال سيط 
يالضةةربدوناحلةةّدتَةعمءةةةراً.انقةةر:الشةةحاح (7  (،املشةةااح2/744التعءةةةر:الت دةةةب،ومنةةه ةةِّّ

 (.2/407املنري 
 /أ(م نسخة ز(.244/ل3(هناةة 8 
 (.5/46(،روضةالطالاني 5/454(،العءةءشرحال جيء 28-7/27(انقر:الايان 9 
 (يف ت( ر ع(والش اباملثاتم  ز(.10 
 /ب(.40/ل5(انقر:املطلبالعاي 11 
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اضةاًةهةاًمت (1   إنكاناحلاصلعلىالث بط،:أنةك نللغاصباحلالةاألوىل
 يةه؟(3 عليةهإجاةاره(2 وهةللةه، لي للغاصبنءعهإنرضةيبةهاملالةك،اققةالعيناً
القةةةةدكأن،ثةةة ب قةةة النالشةةةاغعةةةةنييفإنحشةةةةلمةةة الو،(4 ال:أصةةةحهلا،وجهةةةان

،(5 واجلدةةةةدال،هةةة مرجةةة  عنةةةه:وقةةةالابةةة الشةةةاال،صةةةاحبالثةةة بةفةةة زبةةةهكةةةاألثر
كلةةاإ اكةةان،كقيلتةةهوقيلةةةالشةةاغقاةةلالشةةاغنقةةر ةةإنكانةةتقيلةةةالثةة بمشةةا غاًوةُ

كةانمشةرتكاً،ةسةاوععشةرة  شةارمشةا غاً،والشةاغعشةر ،عشةر قالصاغهةسةاوع
مالةةةةثل بينهلةةةةاأوعلةةةةىبيعةةةةهقسةةةةّ،إناتفقةةةةاعلةةةةىإبقا ةةةةه ةةةةذاك ةةةة،(6 ةبينهلةةةةادلسةةةة ةّ

هةةل،وقةةدتقةةدميفالتفلةةي يةةيفيفمثةةلهةةذهالشةة ر يفكيفيةةةالشةةركة،(7 دلسةة ةة
، ةةةيلك أنيتيتهنةةةا؟أوالثةةة بلشةةةاحاهوالشةةةاغلشةةةاحاه،اشةةةرتكايفالثةةة بوالشةةةاغ

ولةة ظفةةربراغةةبةشةةرتةهبثيثةةنيكانةةت،(8 وقةةدصةةرّحمجاعةةةدلثةةاين، وميكةة أنةفةةرّ
كلةةالةة صةةار،عةة قيلتهلةةاقاةةلالشةةاغوإننقشةةتقيلتةةهمشةةا غاً،(9 ةةبينهلةةادلسةة 

 

 (سقطم  ز(.1 
 (أع:املالك.2 
 (أع:علىالنء .3 
(،5/47(،روضةالطالاني 5/456(،العءةءشرحال جيء 326-4/325(انقر:التهذةب 4 

 (.43-6/42حتفةاحملتاج 
العءةةةءشةةةرح(،7/249(،هناةةةةةاملطلةةب 3/259(وهةة الشةةحيحمةةة املةةذهب.انقةةر:األم 5 

 /أ(.41/ل5(،املطلبالعاي 48-5/47(،روضةالطالاني 457-5/456ال جيء 
(،هناةةةة181-180(انقةةر:التعليقةةةالكةة ىطمةة كتةةابالغشةةبإىلكتةةاباسجةةارا  ل 6 

 (.7/54(،الايان 2/204(،املهذب 7/249املطلب 
 (انقر:املراجعالسابقة.7 
(أع: نالث بلشاحاه،والشاغلشاحاه،وه الشحيحم املذهب، يللككلمنهلةةامةةاكةةان8 

 (.5/208(،الن مال هاج 6/62لهمعمارشهم الءا د.انقر:املهلا ل سن ع 
(،العءةةةةةءشةةةةرح4/326(،التهةةةةذةب 2/204(،املهةةةةذب 7/249(انقةةةةر:هناةةةةةةاملطلةةةةب 9 

 (.5/457ال جيء 
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 يكةة ن، الةةذع كةةرهاألكثةةرونأنالنقشةةانأسةةبعلةةىالشةةاغ،ةسةةاوعمخسةةةعشةةر
،والطةة ع،قاضةياناحلسةنيوقةالال،(1 ومخسةةلشةاحبالشةاغ،عشةر لشةاحبالثة ب

الخنفةةاضاألصةاالكلةةالةة صةةار لةةكالشةةاغ؛إنكةةانالنقشةةان:وابةة الشةةاال،واملتة ي
كلةاإ ا،الخنفةاضالثيةاب؛إنكةانالنقشةانو،أوللعلل ةاألمركةذلك،اوعمخسةةس

قةةال،(2  النقشةةاناسةة بعلةةىالثةة ب،صةةارمثةةلالثةة بةسةةاوعغةةريمشةةا لمخسةةة
قيلةةة(4 /إنكانةةتو،(3 طلةةقعلةةىهةةذاالتفشةةيلأإطةةي مةة لأنةنةةءّالرا عةةي:وميكةة 
امنحةةق قةةد، نبقيةةتقيلتةةهعشةةر كلةةاكانةةت،كقيلتةةهغةةريمشةةا لالثةة بمشةةا غاً
أقةةلمةة قيلتةةهغةةري(6 إنكانةةتقيلتةةهو،(5  بلغاصةةبيفالثةةلحةةقَّوال،الشةةاغو ةةا 

إنزاد قيلتةةهوضةةا ع،والشةةاغ(7 (نيدرلةة دمعةةهريكلةةاإ ارجةةعإىل انيةةة ةة،مشةةا ل
 لة أطلةقيف،كلال صارةسةاوعثيثةنييفمثالنةا،علىقيلتهلاقالالشاغمشا غاً

أطلةةقالقةة لهنةةا نالةةءمد بينهلةةا،صةة ر النقشةةاناجلةة اب نالنقشةةانعلةةىالشةةاغ
للهنةةاك شةةّومةة  شةةّ،(8 نسةةاةماليهلةةا ي يةةذكةةلمنهلةةايفمثالنةةامخسةةةعشةةرعلةةى
أوالرتفةا األصةاال،إنكانتالةءمد الرتفةا الثيةاب هةيلشةاحبالثة ب: قال،هنا

 

 (،واملراجعالسابقة.687انقر:خمتشرالا ةطيرسالةماجسترياققةيفاجلامعةاسسيميةل (1 
(،تتلةةةاسدنةةةل183(انقةةر:التعليقةةةالكةة ىطمةة كتةةابالغشةةبإىلكتةةاباسجةةارا  ل 2 

 /ب(.41/ل5(،املطلبالعاي 5/457(،العءةءشرحال جيء 7/56(،الايان 404-405 
 (.5/457نقر:العءةءشرحال جيء (ا3 
 /أ(م نسخة ت(.281/ل4(هناةة 4 
(،املهةةذب405(،تتلةةةاسدنةةةل 7/250(،هناةةاملطلةةب 8/217(انقر:خمتشراملءين 5 

 (.7/57(،الايان 2/204 
 (أع:الث ب.6 
(،روضةةةةةةالطةةةةةالاني205-2/204 .انقةةةةةر:املهةةةةةذباملثاةةةةةتوالشةةةةة اب درلةةةةةاً(،(يفالنسةةةةةختني7 

 5/48.) 
 (.5/457(،العءةءشرحال جيء 4/326(،التهذةب 2/204(انقر:املهذب 8 
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حلكةةةملةةة طةةةرّي الةةةرةحثةةة بوكةةةذاا،(1 أوللعلةةةل هةةةيبينهلةةةا، هةةةيلشةةةاحبالشةةةاغ
رتكةبينهلةةااكلةةاكانةةت هةةيمشةةلةةا ةةإنبقيةةتقيلت،صةةاّال(2 لقتةةهيفإجانةةةإنسةةان  

لةةةةةىاسطةةةةةي والتفشةةةةةيلإنزاد دلشةةةةةاغ ةةةةةالءمد بينهلةةةةةاعو،علةةةةةىنسةةةةةاةالقيلتةةةةةني
املتقةةدمني،طوإننقشةةتعةة قيلتهلةةا،وزاد علةةىقيلةةةالثةة ب النقشةةانعلةةىالشةةاغ

،كقيلتةهغةريمشةا لاًإنكانتقيلتةهمشةا غو،(3 والتفشيلاملتقدمني ،علىاسطي 
ةشةةةريكلةةةالةةة و،والشةةةي عليةةةه قةةةدضةةةا الشةةةاغعلةةةىصةةةاحاهوةفةةة زبةةةهربالثةةة ب

إننقشةتقيلتةهعة قيلتةهغةريمشةا ل ةيشةي علةىصةاحبو،طرّي الرةحالشاغ
.مطلقاً:أع،(5 قالالرا عي:وقياأالقدكأنةف زربالث بدلشاغ،(4 الشاغ
والشةةاغ،نقصقيلةةةالثةة بتةة ةةإنمل،مةة  لةةثغشةة دً:أنةكةة نالشةةاغمالثانيةةةاحلالةة

وإننقشةت ةإنملةةءدقيلتةهمشةا غاعلةى،دلشاغ هلاشةرةكانعلةىنسةاةالقيلتةني
يتعلةةقلشةةاحبالشةةاغ ةة،كلةةاإ اصةةارةسةةاوععشةةر يفمثالنةةا،قيلتةةهغةةريمشةةا ل

إننقشةتعنةهو،بلشةاحبالشةاغقيلتةهةغةرمالغاصةو،وةف زبهربالث ب،دلث ب
شةاغ نصارةساوع انيةوجبعلىالغاصبأر الةنقصلشةاحبالثة بوقيلةةال

 قةالإنزاد عليهكلاإ اصارةساوعمخسةةعشةرو،(6 لشاحاهوالتعلقلهدلث ب
 

(،تتلةةة183-182(انقةةر:التعليقةةةالكةة ىطمةة كتةةابالغشةةبإىلكتةةاباسجةةارا  ل 1 
 (.5/457(،العءةءشرحال جيء 404-403اسدنة 

 (.1/6(،املشااحاملنري 3/4تُغسل يهالثياب.انقر:اذةباأل ا واللغا  (اسجانة:إ  2 
 (زمد م  ز(.3 
(،5/461(،العءةةةءشةةرحالةة جيء 408(،تتلةاسدنةل 251-7/250(انقر:هناةةاملطلب 4 

 (.2/357ب(،أسيفاملطالب -/أ42/ل5(،املطلبالعاي 5/51روضةالطالاني 
 (.5/461قر:العءةءشرحال جيء (ان5 
(،تتلةةةاسدنةةة184(انقةةر:التعليقةةةالكةة ىطمةة كتةةابالغشةةبإىلكتةةاباسجةةارا  ل 6 

(،العءةةةةةةةةةةءشةةةةةةةةةرحالةةةةةةةةةة جيء4/327(،التهةةةةةةةةةذةب 7/262(،هناةةةةةةةةةةةاملطلةةةةةةةةةب 407ل 
 (.51-5/50(،روضةالطالاني 5/460 
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قةةال،(1 أنالثةة ببينهلةةادلسةة ةةوةرجعةةانعلةةىالغاصةةبطلسةةة:والاغةة ع،املةةاوردع
قةةال،واملعقةةم،(4 (3 /وهةةذامةةا كةةرهاسمةةام،(2 الاغةة ع:والقيةةاأأنةكةة نبينهلةةاأثةةي ً

لةةةكالشةةةاغدلقيلةةةةمتاملةةةاوردع:ولةةة رامصةةةاحبالثةة بقةةال،(5 "وهةةة احلةةةق"الرا عةةي:
،بإليةةهكالثةة بدلقيلةةمل ةُولة أرادصةةاحبالشةاغمتلةّ،أجة صةاحبالشةةاغعليةه

.(7 لقيلةالشاغذوب،(6 /ريبنيأيذهاخمُأنت:وقيلله
 ةإنملأشةلبفعلةهنقشةان،م صةاحبالثة بمغش دًالشاغأةضاً:أنةك نالثالثة

 ةةإنكةةان،إنحشةةل يةةهنقشةةانو،والشةةي لةةه،علةةىالغاصةةبوالغةةرم،لةةك هةة لللا
.(8 إنكانللفعللءمهاألر و،أوالشاغ يشي عليه،ابالخنفاضالثي

وتعةةة د يةةةه،وهةةة الشةةةاغاملعقةةة د،:أنميكةةة  شةةةلالشةةةاغمةةة الثةةة بالضةةةرب الثةةةاين
األح الالثيثةاملتقدمة.

إطةةةي والةةةرومينعةةة القةةةدك،وقةةةدحكةةةىاسمةةةام،اغللغاصةةةب:أنةكةةة نالشةةةّاألوىل
أنةةه:وقةةالالةةرومين،(11 كلةةاهةة يفالضةةرباألول،(10 ةفةة زبةةه(9 طاملالةةك القةةدك ن

 

 (.4/327(،التهذةب 7/184(انقر:احلاوع 1 
 (.4/327(انقر:التهذةب 2 
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 (.7/262(انقر:هناةةاملطلب 4 
 (.5/51(،روضةالطالاني 5/460(وصّححهالن وعأةضاً.انقر:العءةءشرحال جيء 5 
 /ب(م نسخة ز(.244/ل3(هناةة 6 
 (.7/184(انقر:احلاوع 7 
(،التعليقةالك ىطم كتابالغشب407-406(،تتلةاسدنةل 3/260(انقر:األم 8 
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الغةءاييفوجعةل،(2 وقّيدهالرا عيمباإ املةك للشةاغقيلةة،(1 أحدالق لنييفالقدك
واملشةةةةه رأنةةةةهةاقةةةةةىللغاصةةةةبكلةةةةةا،دلضةةةةةرباألولهةةةةذاالقةةةةة لخمش صةةةةاً(3 هبسةةةةيط
إناتفقاعلىإبقا ةه ةاحلكمكلةامةّريفو،(5 شلإناتفقاعلى شله ُوحينئذ ،(4 تقدم
كةةةا شةةةرةكني(7  ا لشةةةمطعلةةةىقيلتةةةهغةةةريلةةةةالثةةة بمشةةةا غاً ةةإنزاد قي،(6 األول
إنكةةةانو،(9 بينهلةةةاإنكةةةانبسةةةابالشةةةاغة هةةة  ةةة، ةةةإ ابلةةةغثيثةةةنييفمثالنةةةا،(8  يةةةه

؟ هلهيبينهلاأوملة حشةلتالةءمد يفمالةه،أواألصاال،بيابسابارتفا قيمالث
واألصةةاال، ةةإنرجعةةتإىلعشةةر  ةةإنكةةانالرتاجةةعيفالثيةةاب،(10  يةةها ةةيفاملتقةةدم

وال،والنقشةاندايةلعليهلةامجيعةاً،علىوتري واحد  الث ببينهلةادلسة ةةكلةاكةان
علةىءدقيلةةالثة بمشةا غاًتة ةإنمل،العةني بعلةىالغاصةبغرامةةالنقشةانمةعردّ

وإبقا ةةه، ةةإنوإنايتلفةةايف شةةله،(11 كلةةاتقةةدمالشةةاغضةةا قيلتةةهغةةريمشةةا ل قةةد
،إنكةانلللفشة لقيلةةة لةه لةكوطلةبالغاصةةب شةلهرضةياملغشة بمنةهإببقا ةه،

لةهقيلةة(1 /إنملةكة  ة،(12 كلالهقلعبنا هم أرضةه،لفشلنقصقيلةالث بدتومل
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القاضةةةةةةةيقةةةةةةةالوبةةةةةةةه،(3 الةةةةةةةدار(2 وةةةةةةةقءويفت،صأناحلكةةةةةةةمكةةةةةةةذلك يةةةةةةةه قةةةةةةاهرالةةةةةةةنّ
لكنةةهقةةال يلةةاإ ا،(7 قةةالاملةاوردعوبةةه،(6 إىلاملةراوز (5 ونسةةاهطاسمةةام ،(4 طالطة ع 

،و كةرابة (8 طللتءوةققيلةةبعةد شةلهملةكة لةهقلعةهةك إ امل: الغاصبالداروّز
وابةة ،(10 قيلةةةهلةة(9 وإنملةكةة  عينهةةاوالرا عةةيأنلةةهقلةةعالتءوةةةقإ اكةةان،الشةةاال
ط حشةلأنيف،(11 جة ازقلةعالشةاغمبةاإ اكةانةنتفةعبةهبعةدقلعةهاواملت يقّيد،داود

صعةدمقوجهةنيظةاهرالةنّوةةءوالت،القلعيفقلعالشاغقل  بعددملاالنتفا (12 شرت 
القطةةع ن:أحةةدلالللةةراوز ،إننقشةةتقيلةةةالثةة ببعةةدقلعةةه طرةقةةانو،(13 اشةةرتاطه
نيعلةةىأنصةةاحبالثةة بهةةللةةه يةةهوجهةةنيمانيةةَّأن:والثةةاينللعةةراقيني،(14 لةةه لةةك

   = 

 /أ(م نسخة ت(.282/ل4(هناةة 1 
(،القام أ1/260(،املشااحاملنري 4/1492(التَّءوةق:التَّحمسنيوالتءةني.انقر:الشحاح 2 
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 (زمد م  ز(.5 
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(،العءةةةةةءشةةةةرحالةةةةة جيء253-7/251(وهةةةة األصةةةةحيفاملةةةةةذهب.انقةةةةر:هناةةةةةةاملطلةةةةةب 14 
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 ةإنقلةعغةرم،(1 وهة األظهةر،لةه لةك إنقلنةانعةم؟إجاارصاحبالشةاغعلةىقلعةه
وةرجةةةةعقيلتةةةةه،ولةةةة كةةةةانالثةةةة بقةةةةدنقةةةةصدلشةةةةاغ،أر الةةةنقصمةةةة قيلتةةةةهمشةةةةا غاً

إنطلةباملالةةكو،ليةد عغرامةةةاألر ؛نةهمة  لةةكدلفشةلإىلمةاكةةان ةي ةةبمتكي
اللعةةراقيني يةةهأحةةدل، يةةهطرةقةةان؟وامتنةةعالغاصةةب هةةللللالةةكإجاةةارهعليةةه،الفشةةل
،واسمةةةام،املةةاوردعحهوصةةةحّ،لةةه لةةك(2 وابةة يةةةريان،أحةةدلاأل إسةةةحا ،وجهةةان
ونسةةةةةاهالقاضةةةةةيإىلعامةةةةةة،حةةةةةهالعراقيةةةةة نورجّ،و نيهلةةةةةاالبةةةةة سةةةةةرةجال،(3 والاغةةةةة ع

،(6 القطةعدسجاةارلللةراوز (5 والثةاين،(4 هة ظةاهراملةذهب:وقالالرومين،األصحاب
إمةةةالكةةة ن،بّينةةةاًصاسمةةةاما ةةةيفمبةةةاإ اكةةةانالغاصةةةبرسةةةردلقلةةةعيسةةةرا ًويشةةةّ

أوألنةةهأشةةليفالثةة بدلفشةةلنقشةةانالةفةةيقيلةةةاملفشةة ل،نتفةةعبةةهاملنفشةةلالةُ
المةةةةا إ انقةةةةص(7 و ةةةةرع:قةةةةال،أوحلقةةةةار قيلتةةةةهدلنسةةةةاةإىلقيلةةةةةالشةةةةاغ، رشةةةةه

،(2 شهاملت يمبةاإ املةكة لةهقيلةةوالمنفعةةويشّ،(1 بهكدرهمم عشر (8 (ب تغاةُ
 

(،التعليقةالك ىطم كتةةابالغشةةبإىلكتةةاباسجةةارا  183-7/182(انقر:احلاوع 1 
(،احملةةررللرا عةةي326-4/325(،التهةةذةب 252-7/251(،هناةةةةاملطلةةب 181ل 
(.3/363(،مغيناحملتاج 215ل 

املةةذهب،قةةالالةةذه :وملةالغةةينعلةةىمةة (ه :أب علي،احلسنيب صا،ب يةةريان،أحةةدأ لةةة2 
(،طاقةةةا 15/58ه.انقةةةر:سةةةريأعةةةيمالنةةةاي  320اشةةةتغل،والمةةة روىعنةةةه،تةةة يفسةةةنة

 (.93-1/92(،طاقا الشا عيةالب قاضيشهاة 3/271الشا عيةالك ىللساكي 
مةةةة كتةةةةاب(،التعليقةةةةةالكةةةة ىط183-7/182(وهةةةة األصةةةةحيفاملةةةةذهب.انقةةةةر:احلةةةةاوع 3 

(،التهةةةةةذةب252-7/251(،هناةةةةةةاملطلةةةةب 181الغشةةةةبإىلكتةةةةاباسجةةةةةارا  ل 
 (.3/363(،مغيناحملتاج 215(،احملررللرا عيل 4/325-326 

(،حبراملذهب7/252(،هناةةاملطلب 115(،التنايهل 402-401(انقر:تتلةاسدنةل 4 
 (.462-10/461(،كفاةةالنايه 5/458حال جيء (،العءةءشر7/55(،الايان 9/61-62 

 (أع:الطرةقالثاين.5 
 (.252-7/251(انقر:هناةةاملطلب 6 
 (علىرأعالعراقيني.7 
 (.7/253.انقر:هناةةاملطلب املثاتوالش اب ماةتغاب (،النسختنييف(8 
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 ةإنملأةدثهاأجة عليةه،لشةاغقةدأحةدفزمد تفة  دلفشةلاواملاوردعمباإ اكةان
،(4 الةةهإ انقشةةتقيلةةةالشةةاغدلقلةةععةة العةةراقينيأنّدلةةيوحكةةىالفقيةةه،(3 قطعةةاً

 إنقلنالهإجااره فعلونقصالث بدلفشةلضةل نقشةانهمة قيلتةهغةريمشةا لال
طيفماإ ااسةتقّلبةه إنةهةضةلنهمة ،كلاإ اأمرهبكسراحللي،م قيلتهمشا غاً

 قلةةع،السةة  إىلمخسةةة(6 /ولةة عةةادالثةة بدخنفةةاض:قةةالاسمةةام،(5 قيلتةةهمشةةا غاً
.(7  قشىالقيملءمهدرلاناعتااراً،وقيلتهم غريصاغمخسة،الشاغ عادإىلدرهم

:فرو 
نةنفةرد هةللكةلمنهةاأ،دلشةاغالث باملشةا ليفشرتاك:حيثثاتاالاألول

ةةةت تى(9 / إنةةةه،ال:و ةةة زأنةقةةةال،القيةةةاأاجلةةة از:قةةةالاسمةةةام(8 ؟بايةةةعالةةةذعلةةةه الةة
وه ةشاهبيعدارالمةر،عسراالنتفا به اسدةوبيعما،يراالنتفا  حدلادوناآل
 القةاهرأنةهمفةروض،أحةدلا(11 طبيةع الةشةح: ةإنقلنةا،(10 ااويفصحتهيةيف

قيلةةةإنملتكةة : ةةإنكةةانةقالةةه يشةةاهأنةقةةال، يلةةاإ اكةةانالشةةاغالةقاةةلالفشةةل
تكة لةهقيلةةإنزاد  إنملو،د بهملةشحإنملتك لهقيلةبعدالفشلالث بزا

   = 

 (.253-7/252(انقر:هناةةاملطلب 1 
 (.402-401اسدنةل (انقر:تتلة2 
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، إنكانللاا علهاسجاةارعلةىالفشةل،إنكانتلهقيلةبعدهو،بعدالفشلملةشح
ولة أراد،يفصة ر الةءمد وجهةنيونقلابة الشةااليفصةحةالايةعمطلقةاً،(1 صحبيعه

إنأرادالغاصةببيةعالشةاغمل ة و،ثة بأجة الغاصةبعلةىبيةعالشةاغاملالكبيةعال
صاملاوردعال جه نه ة يشّو،كذاأطلق ه،(3 وظاهرالنص،(2 علىأظهرال جهني

ملطوطلةبالايةةعةقالهةةا ةإنبةةذاا لةم،مبةاإ املةاةةذلربالثة بللغاصةةبقيلةةالشةةاغ
،(6 واسمةةام نةةهال ةة واحةةدمنهلةةاكسةةا رالشةةركا ،وجةةءمالقاضةةي،(5 قطعةةاً(4    ةةُ

.(7  لثها  صاحبالشاغدونصاحبالث ب،ر يهثيثةأوجهوةتحرّ
،:لةةةة تةةةةركالغاصةةةةبالشةةةةاغلشةةةةاحبالثةةةة ب فةةةةيإجاةةةةارهعلةةةةىقا لةةةةهوجهةةةةانالثةةةةاين
هةةة ظةةةاهر:وقةةةالالةةةرومين،(9 هظةةةاهرنشةةةّهةةة : ييوقةةةالالانةةةدن،(8 أنةةةه ةةة :أحةةةدلا
،ويفالهلةةةةاطةةةةر ،(11 أقةةةةي هةةةة أشةةةةاهووقةةةةالالرا عةةةةي:،ال:يهلةةةةاو ن،(10 املةةةةذهب
وقلنةةاإبجاةةار،(1 أهنلةةا يلةةاإ اأمكةة  شةةلالشةةاغ:والثةةاين،(12 أهنلةةامطلقةةان:أحةدها

 

 ب(.-/أ44/ل5(انقر:املطلبالعاي 1 
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،أومعقلةه،لضةيا املفشة لوأ،تضةرربةهإمةاملةاةنالةهمة التعةبوكةانةالغاصبعليه
أهنلةةةا يلةةةاإ ا:والثالةةةث،(2 ةلةةةءمالقاةةة لحبةةةال ةةةإنملةكةةة كةةةذلكمل،أو سةةةةقيلتةةةه
قيلةة(3 /الةفي رشهوقلنادسجاارعليهوكانالث بةنقصبهنقشا ً،أمك الفشل

أوضةةةا ،وإن لةةةهتعةةةب،ةكةةة كةةةذلكملةلءمةةةهالقاةةة لقطعةةةاً ةةةإنمل،الشةةةاغاملفشةةة ل
ميكة يةر ةذكرالة جهنييفالشةاغالةذعال طرةقةاًوسلكاملاوردع،(4 فش لمعقمامل
أو،يفالثة ب ةإنأحةدفنقشةاً،وطالاةهاملالةكبفشةله، ةإنأمكة  شةله:قةال، شله

وأجةة الغاصةةب،ا لةةهديةلالثةة بمل ةة علةةىقأوكةةانجةة نقشةةاً،كةانلفشةةلهمؤنةةة
واملةةاوردعطةةرد،وحكةةىالقاضةةيحسةةني،(5 إنكةةانزمد اضةةة  جهةةانو،لهعلةةى شةة

والقاضةةيحسةةني يلةةاإ ا،(6 الةة جهنييفقاةة لاألشةة اراملغروسةةةيفاألرضاملغشةة بة
يفقاة لاملسةةامري يلةاإ ااختةةذوالةةرومين،(7 الدابةةةاملغشة بةوكةةانقلعةهةلءمةةهأرشةاًنعةلأ

والبةدمة ،عليةه ةيةشةرتتتلفقةهبةه ةإنقلنةا ة ،(8 هرهمبسامريو ّم ا شبددً
إنأتةةىبلفةة ةشةةعربقطةةعاحلةةقو، ةةإنأتةةىبلفةة اااةةة ةةذاك، لفةة جهةةةالغاصةةبمةة

:سمةةاموكةةذلكقةةالا،أوأسةةقطته،أوأعرضةةتعنةةه،أوأبرأتةةهعةة حقةةي،كق لةةهتركتةةه

   = 

 (.5/49(،روضةالطالاني 459-5/458(وه الشحيحم املذهب.انقر:العءةءشرحال جيء 1 
 (.5/49(،روضةالطالاني 5/459(،العءةءشرحال جيء 7/255(انقر:هناةةاملطلب 2 
 /أ(م نسخة ت(.283/ل4(هناةة 3 
 (.50-5/49(،روضةالطالاني 5/459ال جيء (،العءةءشرح256-7/255(انقر:هناةةاملطلب 4 
 (.7/183(انقر:احلاوع 5 
 (.10/463(،كفاةةالنايه 170-7/169(انقر:احلاوع 6 
 /أ(.46/ل5(انقر:املطلبالعاي 7 
 (.9/62(انقر:حبراملذهب 8 
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ول أتىدللفة املعتة مثأرادالرجة  بعةدقةاض،و  زأنةعت اللف املشعردلتلليك
.(1 املالكالث بملةشح

لقيلةةةالشةةاغللغاصةةبوةتللكةةهذ:لةة طلةةباملغشةة بمنةةهالثةة بأنةاةةالثالةةث
ونسةاهبعضةهمكاملسةتعريالانةا كلةاةتللةّ،نعةم:أحدلا، فيإجابتهإليهوجهان،عليه

وقةالاملتة ي:،(4 رواه(3 الاة ةطيأنّ:وقيةل،ال:أظهرلاوقطةعبةهمجاعةةو،(2 إىلالقدك
تيةةةانيفإنكةةانالشةةاغبعةةدالفشةةلأشةةلمنةةهمةةاميكةة االنتفةةا بةةه فيةةهال جهةةاناآل

وكةةيم، ةار جمنةهوجةه لةثورةرّ،(5 إنكةانالأشةلمنةهشةي  لةه لةةكو،الغةراأ
يف(6 الكلةاتقةدمللفشةلأونةك نالشاغقابيًبنيأ ارقاًرابعاًرة ةقتضيوجهاًي 

اسجاار.
مة  لةث ةإنملأشةلمنةهيفالثة بإال:أنةك نالشاغمغش دًاحلالة الثانية

عةني ةإن(8 طمنه إنحشلو، يلاإ اكانلشاحبالث ب(7 تقدم احلكمكلا،مبؤنة

 

(،5/50الطةةالاني (،روضةةة5/459(،العءةةةءشةةرحالةة جيء 7/256(انقةةر:هناةةةةاملطلةةب 1 
 /أ(.46/ل5املطلبالعاي 

(،حبةةر182-181(انقةةر:التعليقةةةالكةة ىطمةة كتةةابالغشةةبإىلكتةةاباسجةةارا  ل 2 
 (.10/460(،كفاةةالنايه 5/459(،العءةءشرحال جيء 9/63املذهب 

 إدرةةة الشةةا عي،(ه :أب ةعق ب،ة سفب أعالا ةطياملشرع،م شي يه:اسمامالدب3 
بكةةةراألثةةةرم،والربيةةةعبةةة سةةةليلاناملةةةرادع،ومةةة مؤلفاتةةةه:عاةةةدهللابةةة وهةةةب،ومةةة تيميةةةذه:أ و

ه.انقةةر:طاقةةا الفقهةةا الشةةا عيةالبةة 231املختشةةراملشةةه رمبختشةةرالاةة ةطي،تةة يفسةةنة:
 (.2/162 (،طاقا الشا عيةالك ىللساكي12/58(سريأعيمالناي  2/681الشيح 

(،حبةةراملةةذهب7/257(،هناةةةةاملطلةةب 2/205(،املهةةذب 687(انقةةر:خمتشةةرالاةة ةطيل 4 
 (.2/357(،أسيفاملطالب 5/459(،العءةءشرحال جيء 7/55(،الايان 9/63 

 (.402(انقر:تتلةاسدنةل 5 
 (م النصاحملقق.200-198يفل (6 
 النصاحملقق.(،م 194يفل (7 
 (يف ز(  يه(.8 
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أوبيعةةه،رضةةياملالكةةانإببقا ةةه(2  ةةإن/،(1 لةةاحباالةةاأوزادات هةة بينهلةةاابقيةةتقيلت
وةرجعةةانإليةةهدلفاضةةلقالةةه،وكةةذاإننقشةةتقيلتالةةا، لةةكولةةاشةةرةكان(3 ( عةةي 

ولة ،وعلىطرةقةغريهةرجععليهصاحبالشاغياصة،وه علىطرةقته،(4 املاوردع
حةةدلاياصةةة فةةيولةة طلاةةهأ،(5 إنتضةةرربةةهالغاصةةبو،إليةةها شةةلهأجياةةطلاةةامعةةاً

أوسةةةؤالأحةةةدلاإن،سةةةؤاالاب ةةةإن شةةةل،(6 إجابتةةةها ةةةيفاملتقةةةدميفاحلالةةةةاألوىل
 ةإن،(7 أويفأحدلاعّلاكانقالالشةاغغرمةهالغاصةب،أوجاناهوحشلنقص يهلا

كةةلمنهلةةااألر مةةة بلغةةتالقيلةةةثيثةةنييفاملثةةةالاملتقةةدم نقشةةتدلفشةةلضةةةل ل
ديتيارهضةل األر لكةلمنهلةامة حسةابمخسةة(9 وإن شله/،(8 عشر حساب

،مةةة حسةةةابعشةةةر لهديتيةةةارأحةةةدلادوناآليةةةرضةةةلنهاملخةةةريَّ،وإن شةةة(10 عشةةةر
وكةانالميتنةةع،ويفالقلةةبمنةهشةي :قةالاسمةام،(11 يةرمة حسةابمخسةةةعشةرواآل

وقةةالاملةةاوردع:إ اطلةةةبرب،(12 أنالتعتةة هةةذهالةةءمد والحتسةةبعلةةىالغاصةةب

 

(،تتلةةةاسدنةةة184(انقةةر:التعليقةةةالكةة ىطمةة كتةةابالغشةةبإىلكتةةاباسجةةارا  ل 1 
 (.7/57(،الايان 4/327(،التهذةب 7/262(،هناةةاملطلب 407ل 

 /ب(م نسخة ت(.283/ل4(هناةة 2 
 .املثاتوالش اب  عل((يفالنسختني3 
 /أ(.47/ل5(،املطلبالعاي 7/185ر:احلاوع (انق4 
 (.5/460(،العءةءشرحال جيء 7/262(،هناةةاملطلب 7/185(انقر:احلاوع 5 
 (.196-194(انقر:النصاحملققل 6 
(،العءةةةءشةةرح7/262(،هناةةةةاملطلةةب 7/185(،احلةةاوع 407(انقةةر:تتلةةةاسدنةةةل 7 

 (.5/460ال جيء 
 (.7/263انقر:هناةةاملطلب (8 
 /ب(م نسخة ز(.245/ل3(هناةة 9 
 (.7/262(انقر:هناةةاملطلب 10 
 (.7/263(انقر:هناةةاملطلب 11 
 (.7/262(انقر:هناةةاملطلب 12 
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إالو،أونقشةةةتوالغاصةةةبحاضةةةر،نقصبةةةهقيلةةةةالثةة بتةةجيةةةبإنملأُهلشةةةالشةةاغ 
ولةة طلةةب لةةكرب،(1 إالأنةغةةرملةةربالثةة بنقشةةهوةرجةةعبةةهعلةةىالغاصةةب، ةةي

وأر الةنقصإنحشةليف،وعلةىالغاصةباملؤنةة،ته لةه لةكقصقيلتنالث ب إنمل
للةةةهربالثةةة بذإالإنةاةةة(3 له شةةةطبفإنكةةةانالشةةةاغةةةةنقصملةلةةةءمربةةةهو،(2 الثةةة ب

لةهمة نقةصالشةاغعلةىالغاصةبوجهةانذويفرج عةهمبةاب،نقصالشةاغ يلءمةهقطعةاً
.(4 ل كانلهشاغنييفإجاارالغاصبعلى شلاللفم ال جهنيالسا

يفنقةريه:أنةكة نالشةاغلشةاحاه حكلةهيفالةءمد والنقشةانكلةامةرّاحلالة الثالثةة
وقةةةةال،(6 الفشةةةةلقالةةةةهاسمةةةةاموالرا عةةةةيولللالةةةةكإجاةةةةارهعلةةةةى،(5 مةةةة الضةةةةرباألول

أو،أوإىلكةة نالثةة بأبةةيض،إىلالشةةاغتةةهإنكةةانلةةهيف لةةكغةةرضحلاج:املةةاوردع
،نةةةةذهباةاشةطرقيلتةه لةه لةكأويفاسةتخراجهمؤ،لك نهبعدالفشلأكثةرقيلةة

،(9 (دسةةةةتخراجهُأيةةةةذ شةةةةل يةةةةهأ(8 /رالغاصةةةةببةةةةنقص ةةةةإنملةتضةةةةر(7 وإنملةكةةة 
طغةريمشةا ل، إنقلنا ة  فشةلضةل مةانقةصمة قيلتةه،(10 كالش ريفاألرض

قةةةالأبةةة إسةةةحا ،(1 بةةةهدازإنكةةةانقةةةد(11 والةضةةةل مةةةانقةةةصمةةة قيلتةةةهمشةةةا غاً 
 

 (.7/185(انقر:احلاوع 1 
 /ب(.47/ل5(،املطلبالعاي 7/185(انقر:احلاوع 2 
  تفشيله((يف ز(3 
 /ب(.47/ل5(،املطلبالعاي 7/185(انقر:احلاوع 4 
 (م النصاحملقق.191-190يفل (5 
أمك الفشل.انقر:هناةةاملطلب 6   (.5/460(،العءةءشرحال جيء 7/260(إنم
 (أع:وإنملةك لهغرض.7 
 /أ(م نسخة ت(.284/ل4(هناةة 8 
 (.7/184انقر:احلاوع املثات.والش اباارهوجهان(،  فيإج(يفالنسختني9 
 (انقر:املرجعالسابق.10 
 (زمد م  ز(.11 
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قةةةالاملةةاوردع:ولةة طلاةةةهبغرامةةةالةةنقصمةةة غةةرياسةةتخراجأجيةةةب،و يةةهنقةةر:العراقةةي
.(3 ولي للغاصبالفشلإ ارضياملالكدسبقا ،(2 إليه

:فرو 
قةةةال،أنكةةةرهاملالةةةكو،لشةةةاغاملشةةةا لبةةةه ادعةةةاهالغاصةةةب:إ اايتلفةةةايفااألول

إنكةةةانالميكةةة و،(4  ةةةالق لقةةة لالغاصةةةب شةةةلهانميكةةة إنكةةة:املةةةاوردعوالةةةرومين
وصةاحبالثة ب،ول ايتلفاملست جرعلةىصةاغالثة ب،(5  الق لق لاملغش بمنه

مشةةةرتكاًإنكةةانأجةةةرياًو، ربالثةةة ب املشةةةدّمنفةةرداًالأجةةةرياً ةةةإنكةةانالشةةةاّ،كةةذلك
ويفاألجةةةةةري،األجةةةةرياملنفةةةةةردلةةةةربالثةةةةة بيةةةةةديفوالفةةةةر أنال،(6 شةةةةةاّال الط  املشةةةةدَّ
.(7 لتجرياملشرتك

 املالةةكدّيتلفةةا يةةهصةةُ ةةإنا،:لةة صةةاغهإب ناملالةةكملةضةةل النقشةةانالثةةاين
 فةةةةي(8 (غاصةةةةبال بةةةةهرجعةةةةتعةةةة اس نقاةةةةلالشةةةةاغوكذّ:إنقةةةةالاملالةةةةكو،بيلينةةةةه

.(9 املشد منهلاوجهان

   = 

 (.7/54(،الايان 7/184(انقر:احلاوع 1 
 (.7/184(احلاوع 2 
 (.5/460(،العءةءشرحال جيء 327-4/326(،التهذةب 7/260(انقر:هناةةاملطلب 3 
 (معميينه.4 
 (.9/74(،حبراملذهب 7/197معميينه.انقر:احلاوع (5 
 (يف ت( الاا ع(والش اباملثاتم  ز(.6 
 (.75-9/74(،حبراملذهب 7/197(انقر:احلاوع 7 
 .املثاتوالش اب املالك(،يفالنسختني(8 
(أحدلا:أنالق لق لاملغش بمنه.9 

 (.9/74(،حبراملذهب 7/197انقر:احلاوع والثاين:الق لق لالغاصب.
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لةةكعلةةىمِّ الشةةاغد  ،وصةةاغبةهثةة بنفسةةه،:إ اغشةةبصةةاغإنسةةانالثالةث
هلةةةةامنفةةةةردة  ةةةةالءمد بينهلةةةةاكلةةةةايعلةةةةىقيلت ةةةةإنزادقيلةةةةةالثةةةة بمشةةةةا غاً،مالكةةةةه
إنأرادصةةاحبو،(2 أنةتللةةكالشةةاغملةكةة لةةه لةةكقةةالاملتةة ي: لةة أراد،(1 تقةةدم

.(3 الغاصب احلكمكلامّريفعك املس لةهأوأراد،فه شلهالشاغأنةكلّ

أوزاد ،كانةت ةإنبقيةتقيلتهةاكلةا،و نةاً،وعسةيً،ل غشبدقيقةاً:الرابع
تقّرسةةةةإنملةو،(4 إناسةةةتقّرأيةةةةذهومةةةانقةةةةصد لةةةطإننقشةةةت ةةةةو، الكةةةللللالةةةةك

.(5 ها احلكمكلاتقدميفاحلنطةإ ابلّ

، حكةةةمالانةةةا ،أوزر ،أوغةةةرأ، اةةةيف يهةةةاغشةةةبأرضةةةاً:إ ااملسةةةألة الثالثةةةة
إمةاأنألهنةا؛ثيثةةولهأح ال،(6 حكمالشاغالقابلللفشلكلاتقدمر والءّ،أاوالغر

أولثالث.،أولشاحباألرض،ك نللغاصبت

ولةةةهتكليةةةةف،كةةة نللغاصةةةب شةةةاحباألرضةسةةةتحقإزالتهةةةات:أناحلالةةةة األوىل 
مثإنعّينةةامةةد وجةةرىعقةةد، ةةإناتفقةةاعلةةىاسبقةةا  جةةر  ةةذاك،(7 الغاصةةبقلعهةةادةةا ً
طةيفمةا،(1 نقضةا املةد القلةعدةا ًوكانلهبعدا،ىاألرضاملسلّ(8 /إجار استحقربّ

 

 (.202-195،201-194(انقر:النصاحملققل 1 
 (.409-408(انقر:تتلةاسدنةل 2 
 (.409-408،تتلةاسدنةل (196-194(انقر:النصاحملققل 3 
(،7/27 (،الايةةةان4/303(،التهةةةذةب 9/73(،حبةةةراملةةةذهب 7/198(انقةةةر:احلةةةاوع 4 

 (.10/469كفاةةالنايه 
 (.159-158(انقر:النصاحملققل 5 
 (.195-194(انقر:النصاحملققل 6 
(،7/167(،احلةةةاوع 2/203(،املهةةذب 8/217(،خمتشةةراملةةءين 3/255(انقةةر:األم 7 

 (.47-5/46(،روضةالطالاني 7/50(،الايان 4/320التهذةب 
 (م نسخة ت(./ب284/ل4(هناةة 8 
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إناتفقةةاعلةةىو،(2 جةةبأجةةر املثةةلولةةهالقلةةعدةةا ًإنمل ةةرعقةةدوو،إ ااسةةت جرهالةةذلك
يف لكشرا طحبيث  زبيعهمراعاًكانوكذاقيلةالءر إن،أيذقيلةالغراأوالانا جاز

إناتفقاعلىو،(3 نقصم قيلةاألرضل قلعة ماوالةلءمالغاصببعد لكأر،الايع
،(4 ولي لهمطالاتةهبعةد لةك ر مةاكةانةةنقصلة قلةع،بيعاألرضم الغاصبجاز

إنملو،كلةاكةانقالةه،(5 شةرتعالقلةعدةا ًأورد للاةا عتكليةفامل، إنانفس الايعإبقالة
 ةإنزاد قيلةةاألرض،(6 يةرإنأدهاآلالغاصةبالقلةعأجيةبووطلةب،ةتفقاعلىشي 

 يةه(7 أوالتسة ةة؟،رضنقةصدلقلةع هةلعليةهاألر دلانا وحن ه ةإ اقلةعوحشةليفاأل
ولةةةة نقشةةةةت،(9 جةةةةر مةةةةد بقا هةةةةاوعليةةةةهاأل،(8 (نقةةةةلالةةةةرتاب ا ةةةةيفاملتقةةةةدميفمسةةةة لة

؟ألكثرمنهلةااأو،أر النقشانمعاًو،بأجر املثلطمد الغراأ هللط ل(10 /األرض
كولة طلةبصةاحباألرضأنةتللةّ،(11  يها يفاملتقدميفإبةي الثة بدالسةتعلال

مل ةبعلةةىالغاصةبإجابتةةهيفأظهةةر،أوالةءر  جةةر ،الةةقيهةُاأو،الانةا والغةةراأدلقيلةة
   = 

 /ب(.48/ل5(،املطلبالعاي 7/168(انقر:احلاوع 1 
 (.7/168(انقر:احلاوع 2 
 /ب(.48/ل5(،املطلبالعاي 7/168(انقر:احلاوع 3 
 /ب(.48/ل5(،املطلبالعاي 7/169(انقر:احلاوع 4 
 (.4/323(انقر:التهذةب 5 
 (.5/47(،روضةالطالاني 456-5/455(،العءةءشرحال جيء 375 (انقر:تتلةاسدنةل6 
(،433(الشحيحم املذهبأنعليهاألر والتس ةةمعاً.انقر:حليةةةاملةةؤم للةةرومينل 7 

 (.2/356(،أسيفاملطالب 5/447،456(،العءةءشرحال جيء 7/51الايان 
إهنةةةةاقةةةدتقةةةةدمتهنةةةاك.انقةةةةر:الةةةنصاحملقةةةةقل املثاةةةت،والشةةةة اب الةةةدار((يفالنسةةةختني8 

 (.5/456،العءةءشرحال جيء (172-174 
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 فةيالةرباألرضدةا ًلةوالغةراأحةىتط لةببقلعه،ول تةركالغاصةبالانةا ،(1 ال جهني
،ولةةة د الغاصةةةبالانةةةا ،(2 القطةةةع نةةةهال ةةةب:وجةةة بقا لةةةهطرةقةةةانتقةةةدماأظهرلةةةا

أوأطلةةق،(4 أواسبقةةا بطةةل،(3  ةةإنشةةرتالقلةةعصةةح،والغةةراأمةة غةةريصةةاحباألرض
علةةةىوكةةانلللشةةرتعإجاةةارالغاصةةب،يةةرصةةحّإند مالةةكاألرضمةة  و،(5   جهةةان

.(7 نقصاألرضدلقلع(6  أر طوالةستحقالاا ع،القلع

،األرضكيّ لكةلمة مةالِّ،يةروالانا مغشة بنيمة  ،ةك نالغراأ:أناحلالة الثانية
والغةةراأ ر مةةانقةةص،وةرجةةعمالةةكالانةةا ،(8 والغةةراأإلةةءامالغاصةةبدلقلةةع،والانةةا 

مةةةةةة قيلتهلةةةةةةاقاةةةةةةلالتشةةةةةةرف يهلةةةةةةاأكثةةةةةةرمةةةةةةاكانةةةةةةتمةةةةةة حةةةةةةنيالغشةةةةةةبإىلحةةةةةةني
وأمةةاصةةاحب،(10 والةضةةل نقةةصالةةءمد احلاصةةلةبسةةابالغةةرأوالانةةا ،(9 التشةةرف

وهةل،(12 األرضأو ر النقص؟ يها ةيفالسةالف(11 /األرض هلةلءمهبتس ةة
ولةة اشةةرتىرباألرضالغةةراأوالانةةا ،ا ةةيفاملتقةةدم يةةه؟ةضةةمإىل لةةكأجةةر املثةةل
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،كةانلةه يةهغةرضصةحيحنصةبدلقلةعإاكانلهبعد لكأنيتيذالغ،م صاحاه
،ولةةة اشةةةرتىربالانةةةةا ،(1  ي يةةةذمنةةةهأر نقةةةصاألرضدوننقةةةصالانةةةا والشةةة ر

وةغةرمالغاصةبأر ،كةانلةهاملطالاةةدلقلةعإ اكةانلةهغةرضصةحيحوالش راألرضَ
كةة لةةهيفاحلةةالنيغةةرضصةةحيحةإنملو،(2 دوننقةةصاألرض،صالانةةا والشةة رنقةة

لشةةاحاهمةةالاقةةالاملةةاوردع:ولةة ملةشةةرتأحةةد،(3  هةةللةةهاملطالاةةةدلقلةةع؟ يةةهوجهةةان
ب؟ يةةةهطةةةإىلمؤنةةةة علةةةىأةهلةةةااحتةةةاج شةةةل لةةةكواوكةةةانالغاصةةةبقةةةدهةةةربوأراد

.(4 وجهان

 ةةإنرضةةياملالةةكبةةه،لشةةاحباألرضأةضةةاًوالانةةا ،الغةةراأ:أنةكةة ناحلالةةة الثالثةةة
إنو،(6( 5 ( مةةة مؤنةةةةالغةةةراأوالانةةةا ،والشةةةي عليةةةه،عةةةهكةةةذلكملةكةةة للغاصةةةبقل

وكةذااألرض،والغةراأ، أر نقصالانا إنكانله يهغرضلءمهقلعهو،طالاهدلقلع
 ةةإ اقلةةع، ةةإنقلنةةاال ةة ،(8 إنملةكةة  يةةهغةةرضصةةحيح  جهةةانو،(7 صعلةةىالةةنّ

وطلةباألر الةذعكةان ةبلةهلة ،ولة ملرةرتإجاةارهعلةىالقلةع،لءمهأر الةنقص

 

 أ(.-/ب49-48/ل5(،املطلبالعاي 7/170(انقر:احلاوع 1 
 /أ(.49/ل5عاملطلبالعاي (انقر:املرجعالسابقم2 
 /أ(.49/ل5(انقر:املطلبالعاي 3 
(أحةةدلا:أهنةةاطةةبعلةةىصةةاحباألرضألتةةهةرةةةديةةيلأرضةةه،والثةةاين:أهنةةاطةةبعلةةةى4 

صةةاحبالغةةرأألنةةهةرةةةدأيةةذغرسةةهمثهةةيملةة غرمهةةادةةة علةةىالغاصةةب.انقةةر:احلةةاوع
 (.9/50(،حبراملذهب 7/170 

 .(7/169 كلايفاحلاوعاملثاتوالش اب واملؤنةللغاصب(،النسختني(يف5 
 /أ(.49/ل5(،املطلبالعاي 10/505(،كفاةةالنايه 7/169(انقر:احلاوع 6 
(،2/204(،املهةةةذب 7/169(،احلةةاوع 8/217(،خمتشةةراملةةءين 3/255(انقةةر:األم 7 

 (.10/505(،كفاةةالنايه 7/51الايان 
(أحدلا:ال ةة عليةةه؛ألنةةهعاةةثوسةةفه،والثةةاين: ةة عليةةه؛ألناملالةةكمةةُتحكِّمعلةةىالغاصةةب؛8 

 (.7/51(،الايان 9/49(،حبراملذهب 2/204(،املهذب 7/169لتعدةه.انقر:احلاوع 
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،ر ولةةة اتفةةةق لةةةكيفالةةةءّ،(1 يةةةر علةةةىاآلوال ةةة،يةةةهعلةةةىهةةةذاال جةةةهقلةةةعأجةةة عل
مةهوةغرّ، لللالكإيراجالاذرم األرض،والاذرم واحدوزرعهابه،األرضت غشا

.(2 ولي للغاصبإيراجهإ ارضيبهاملالكان،أر النقش

:فرو 
والةةةةءر الةةةةذعهةةةة ملةةةةكالغاصةةةةبيفاألرض،والغةةةةراأ،:إ اقلةةةةعأجنةةةة الانةةةةا األول

ر ةلءمهقيلةالةءر املغش بةبغريإ ن هلةلءمهاألر ؟قالالقاضييفالفتاوع:يفالءّ
املغشة بمة الغاصةببنيّةة يلال انتء  ض يّ(3 (جعلىال جهنيوالررّ ،للغاصب

ومقتضةىهةذا،(4 وهنةاأتلةف،هنةاكملةتلةفهوالفر أن،دعلىاملالك هلكيفةدهالرّ
،(5 وجةباألر أواألرض؛ألن لةكإتةيفملةا،والانةا ،أنهةضل أر نقصالغراأ

إنكةانو، أرضمالكهاضل أر نقةصالكةلم(6 /ول قلعالغاصبالانا والغراأ
ويفطرةةقمعر ةة لةك،يفنقةريهمة الشةاغمةرّعلىالقيلةقالالغراأوالانا كلازا داً

مةةا:والثةةاين، عةةاًمقلوأنةةهمةةابةةنيقيلتةةه بتةةاً:اأحةةده،إ املةكةة غشةةباألرضأوجةةه
أمةا،ةغةرمأكثةراألمةرة :والثالةث،الابعدقلعهلبنيقيلتهو،بنيقيلةاألرضولا يها

وال،واليتيتالثةاين،إ اكانقدغشباألرض ييتيتال جهاألولإننقشةتاألرض
.(7 نقصتالثالثإنمل

 

 /أ(.49/ل5(،املطلبالعاي 170-7/169(انقر:احلاوع 1 
 (.2/356(،أسيفاملطالب 5/456العءةءشرحال جيء (،4/327(انقر:التهذةب 2 
(كةةذايفالنسةةةختني،والةةةذعيفالفتةةةاوع،واملطلةةةبالعةةةايق لةةةه: وألصةةةحابناوجهةةةان(.انقةةةر:3 
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،دةا ً لشةرةكهنقضةه،:بةيفأحةدالشةرةكنييفاألرضاملشةرتكةبغةريإ نشةرةكهالثاين
،مة طةنيمشةرتكدونإ نةهوكذالة ضةربلاِّنةاً، إنرضيبهقالالاغ ع:للثايننقضه

لة  ةةإنرضةيبةه للضةاربنقضةهطةةيفمةا، لشةرةكهإجاةارهعلةىنقضةه ضةرباللةةِبِّ
.(1 م ترابمغش بورضيبهاملالكملةك لهنقضه

وةةقةعةينإ املةكة ء إناتفقاعلةىإبقةا الت، الغاصبالداراملغش بةوّز:إ االثالث
،إناتفقاعلىإزالتهأزةلو،(2 ط ذاكالا رشرعي نالتك نص ر حي ان ق يها
أدهوإنطلبالغاصبقلعهو،لءمالغاصبأرشهيفاجلدراننقشاً(3 /ر اسزالة إنأثّ

اروإنطلبربالةدّ،(4 قيلةأجيبوإال يلمنهشي له إنكانةتحشّ،ربالدار
،جةةةةة الغاصةةةةةبعلةةةةةىالقلةةةةةعأُارللةةةةةدّ(5  ةةةةةإنكةةةةةانتركةةةةةهم كسةةةةةاً،الغاصةةةةةبأدهقلعةةةةةهو
إنو،(8 علةىملكةهلءمةهقلعةه(7 طمستاقياًله  إنأبقاه،إنملةك م كساًو،(6 واألر 

 فةةيوجةة ب(10 يةةاموالرّ،(9 كةةاجلصّليةةد ععنةةهكلفةةةالنةةء  ةةإنكةةانأعيةةا ً؛همنةةهاةةهو

 

 (.223-222(انقر: تاوعالاغ عل 1 
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هاةهاةاوجعلهةايفصةفرلةهمثوصد الءوجزوجته ر أأصلهلاماإ ا،(1 قا لهوجهان
لمنهةةاشةةي دلنةةء  فةةيإجاةةارهعلةةىالةتحشةةّإنكةةان  راً؟و(2  علةةىقا لةةهطةةهةةل

وجةةةةةءمبةةةةةه،حالاغةةةةة عاملنةةةةعوصةةةةةحّ،(3 قا لةةةةهال جهةةةةةاناملتقةةةةدمانيفنقةةةةةريهمةةةةة الشةةةةاغ
.(4 املاوردع
اليتيطةةةه؛والميكةةة نقلةةةه، قيلتهةةةابةةةهد ةةةءا،ًوطةةةرح يهةةةاتةةةراد:غشةةةبأرضةةةاًالرابةةةع

حالن سةةة ةةيشةةي ةوالكسةةا،كةةاألرواف ةةإنكةةانجنسةةاً:قةةالالةةرومين،واناسةةاطه يهةةا
،والشةةةي لةةةةه،(5 /أنةةةهمسةةةتهلك:أحةةةدلا،  جهةةةةانإنكةةةانطةةةاهراًو،للغاصةةةب يهةةةا

.(6 ابكلال صاغالث ببشاغة الرتيف  األرضبقدر ةك نشرةكاً:والثاين
وةلءمةةةهأر نقةةةص،أجةةة علةةةىإيراجةةةهود ةةة  يهةةةامّيتةةةاً،:لةةة غشةةةبأرضةةةاًا ةةةام 

   فةةةيإجاةةةارأ أتركةةةهإنضةةةل يأر نقشةةةهادلةةةدّ:ولةةة قةةةالراةةةا،األرضدحلفةةةر
.(7 الغاصبعلى لكوجهان

 قال:اااةثيثةأضرب:عليهماال  و، يلا  علىقا لهلقاضيضابطاً: كرايامتة
.(1  ي  علىقا اابيييف،متليء ع مالهأنةهبلهعيناً:أحدها
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 (.4/324(،التهذةب 7/172(انقر:احلاوع 4 
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وهةةة  يلةةةاإ ا، ةةة علةةةىقا اةةةابةةةييةةةيفقةةةةمبالةةةه يُأنةهةةةبلةةةهمنفعةةةةمتعلّ:الثةةةاين
ورضيتاملةرأ بتسةليم،الدي لقهاقالمثطلّ،أوتعّلمصنعة، سل أصد امرأتهعاداً

.(2  علىقا له إنه ُإليهزا داًنشفه
والغةةةراأيف،شةةةا لاملثةةة بالالشةةةاغيف:متشةةةلةمبالةةةهمثةةةل:أنةهةةةبلةةةهعينةةةاًالثالةةةث
ومةا كةرهيفالضةرباألولهة  يلةا،القا لوجهان فياسجاارعلىاملغش بةاألرض

،قاةةة لهاةةةةاملةةةا وجةةة بوإال فةةةي،إ ايةةةيالقاةةة لعةةة غةةةرضشةةةرعيللل هةةة بلةةةه
.(4 عنداحلاجةإىلالطهار ييفدل وال،(3  والرشا

،رالتلييةءبينهلةاأوال:إ ايلطالغاصباملغشة ببغةريه إمةاأنةتعةذَّاملسألة الرابعة
أوم غريه.،ر إماأنةك ن لكالغريم جنسه إنتعذَّ

الشا عيهنةا قدنصّ،:أنةك نم جنسهكلاإ ايلطالءةتدلءةتاحلالة األوىل
يفالتفلةةةي علةةةةىأنونةةةةصّ،(5 أأوأرد،أوأجةةة د،علةةةىأنةةةههالةةةةكسةةة ا يلطةةةةهمبثلةةةه

،وللاا عأيذحقهمنةه،لي االكمثأ ل علىأنه،أودونه،املشرتعإ ايلطهمبثله
تقرةةر:اأحةده،وايتلفاألصحابعلةىطةر ،(6 ىق لنيأنهإ ايلطه ج دمنهعلو
،ههالةكإثاةا قة لنيهنةايفأنة:(8 والثانية،(7 والتفرقة،والقطع نههناهالكّشني،الن

   = 
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 (.463-5/462(،العءةءشرحال جيء 7/45-46 
 (.5/462(وهياألظهر.انقر:العءةءشرحال جيء 8 



 كتاب الغصب        اجلواهر البحرية

216

والغةةةءايأنةةةه،واملتةةة ي،وعنةةةداسمةةةام،(1 أنةةةههالةةةك:أوم جةةة دأصةةةحهلاعنةةةداجللهةةة ر
 املغشةة بد  وصةةاحايهأنا لةةطإنكةةاندملثةةل،عةة ابةة سةةرةج:الثالثةةة،(2 م جةة د

و كةةراسمةةامالطةةر ،(4  النقةة(3 يةةه/ فأرداألأو،إنكةةاندألجةة دو،ولةةاشةةرةكان يةةه
:أظهرهةةاو،(6 قيةةاأأنةةهةتعةةنيحقةةهيفاملخةةتلطأحةةدهاوهةة ال: قةةال(5 يةةرعلةةىوجةةه 
إنيلطةةهو،أوأجةة د هةة مفقةة د،هإنيلطةةهمبثلةة:والثالثةةةاملنش صةةة،(7 إثاةةا قةة لني

 الغاصةةةةبوهةةةةيبعيةةةةد عةةةة بةةةةلإنرضةةةةيأجةةةة،املالةةةةكعلةةةةىأيةةةةذهمنةةةةهمل ةةةة أرد 
لطدألجة دعلىأنهإ اايةتنصّ:ير قالصعلىوجه نّو كرالقاضيال،(8 القياأ

أإ ايلطةةةهدألردو،إ ايلطةةهدملثةةةلأنةةةهةعطةةىمةةة املخلةةة تو،علةةىأنالغاصةةةب ةةة 
تولثيثةةلة،وةةتلخصمة الطةر ،(11 منهأومثلةه(10 أنيتيذيف(9 ط  املغش ب 

 

 (.5/52(،روضةالطالاني 463-5/462(،العءةءشرحال جيء 46-7/45(انقر:انقر:الايان 1 
 (.413-3/412(،ال سيط 390-387(،تتلةاسدنةل 7/264انقر:هناةةاملطلب (2 
 /ب(م نسخة ت(.286/ل4(هناةة 3 
(،تتلةاسدنةةة188-187(انقر:التعليقةالك ىطم كتابالغشبإىلكتاباسجارا  ل 4 

 /ب(.50/ل5املطلبالعاي (،5/463(،العءةءشرحال جيء 3/413(،ال سيط 393ل 
(بعدمراجعةهناةةاملطلب إّناسمامحكىالطر كلا كرهاالقل ي،ومانساهاملشنفهنةةا5 

ل مامم أنّه كرالطر علىوجه يرغريم ا قملايفهناةةاملطلب.انقر:هناةةةةاملطلةةب
 7/264-265.) 

(ق له:والطرةقةةةالثالثةةة:أنا لةةطدملثةةل7/265ب (كذايفالنسختني،والذعيفهناةةاملطل6 
 الةُلحقالءةتدملعدوم،ويفا لطدألردأواألج دالق الن.

 (.7/264(انقر:هناةةاملطلب 7 
(ق لةةةةه:الطرةقةةةةةالثانيةةةةة:قطةةةةُعالقةةةة ل7/265(كةةةةذايفالنسةةةةختني،والةةةةذعيفهناةةةةةةاملطلةةةةب 8 

،كانكاملعدوم.مب جبالنص،وه أنالءةتإ ا  يلطبءةت 
 /أ(.51/ل5(إضا ةةقتضيهاالسيا .انقر:املطلبالعاي 9 
 (أع:يتيذحقه.10 
 /أ(.51/ل5(أع:مثلزةته.انقر:املطلبالعاي 11 
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 هةةةةةة أأواألرد،إنيلطةةةةةةهدألجةةةةة دو،إ ايلطةةةةةةهدملثةةةةةل هةةةةةة م جةةةةة د:ثهةةةةةا ل،أوجةةةةةه
إنو، د لفقةةة دأواألجةةة،يلطةةةهدملثةةةلنأنةةةهإ:ا كةةةرهاسمةةةامرابةةةعوهةةة مةةةو،(1 مفقةةة د

،ومفقة ددلنسةاةإىلايتيةارالغاصةب،ل ج ددلنسةاةإىلايتيةاراملالةك أيلطهدألرد
 يعطيةهمة غةري،غرمالغاصبلللالكمثلحقهم أة شا إنجعلناههالكاً:التفرةع

،إالأنةرضةةىاملالةةكأردالمةة األ،أواألجةة د،أومنةةهإنكةةانا لةةطدملثةةل،املخلةة ت
لةةه:والةةذيا ر،التتلةةةاصةةاحا(4 /وقةةال،(3  ةةيأر لةةهعنةةداألكثةةرة (2  ةةإنأيةةذمنةةه

النقشةةان هة كلةالةة زا إبقةالاملتة ي: ةإنأرادأنةعطيةةهمة املخةتلطزمد ،(5 األر 
؛ألنأفةةهاسعطةةا مةة األردقةةالالقاضةةي:ولةةي لللالةةكأنةكلّ،(6 يلطةةه جةة دمنةةه

م ةةإنكةةاناملخلةة تدملثةةلقسةةّ،علةةههالكةةاًجنوإنمل،(7 اجلةة د صةةفةالتفةةرددسسةةقات
،(8 ولةي ألحةدلااالسةتاداد يةذحقةهمنةهعلةىاملةذهب،ملكيهلابينهلاعلىنساة

مبكيلةةةقيلتهةةا خلطهةةاكلةةاإ اغشةةبمكيلةةةقيلتهةةادرهةةم،إنكةةانا لةةطدألجةة دو
مو، املالةةةكعلةةةىالقاةةة لمنةةةهأجةةةتةةةه ةةةإنأعطةةةاهالغاصةةةبمكيل،درلةةةان إالبيةةةعوقسةةةّ

 

 (.5/463(انقر:العءةءشرحال جيء 1 
 (أع:م املخل تدألردأ.2 
(،التعليقةةةالكةة ىطمةة كتةةاب187-7/186(وهةة الشةةحيحمةة املةةذهب.انقةةر:احلةةاوع 3 

(،العءةةةةةةء328-4/327(،التهةةةةةذةب 189-185الغشةةةةةبإىلكتةةةةةاباسجةةةةةارا  ل 
 (.2/358(،أسيفاملطالب 5/463شرحال جيء 

 /أ(م نسخة ز(.247/ل3(هناةة 4 
 (.458-10/457اةةالنايه (،كف395-394(انقر:تتلةاسدنةل 5 
 (.395(انقر:تتلةاسدنةل 6 
 /ب(.51/ل5(انقر:املطلبالعاي 7 
(،التعليقةةةةةالكةةةة ىطمةةةة كتةةةةابالغشةةةةبإىلكتةةةةاب266-7/265(انقةةةةر:هناةةةةةةاملطلةةةةب 8 

(،5/463(،العءةةةةةةةءشةةةةةةرحالةةةةةة جيء 46-7/45(،الايةةةةةةان 188-187اسجةةةةةةارا  ل 
 /ب(.51/ل5املطلبالعاي 
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املغشة ب إنكانتحشة،والقيلة(1 (... لتعذرالقسلة؛بينهلاعلىنساةالقيلتني
،كللتةةةهتإنكانةةةتأقةةةللةةةءمالغاصةةةبو،أوأكثةةةر ةةةذاكمنةةةهمةةة الةةةثل قةةةدرقيلةةةةزةتةةةه

ولةة أراداملالةةكقسةةلةالءةةةتعلةةى،(2 ورةةتصالةةنقصبةةهإالأنةكةة نلةةريصالسةةعر
:أظهرلةةا،وجهةةان:وقيةةل،النثلثةةيمكيلةةةيفاملثةةالاملتقةةدم قةة (3 /نسةةاةالقيلةةةويتيةةذ

؟(5 وبيةع ةيطةة زعةانعلةةىأنالقسةلةإ ةراز ت ةة زأرّوقةالالقاضةةي:ولةامف،(4 املنةع
و يهوجهأنالغاصبيفهذهاحلالةةكلفتسةليمصةا ،(6 قالاملت ي:ولي بشحيح

كلةاإ ايلةطمكيلةةأإنكةانا لةطدألردو،(8 مت ةهقالاسمام:وه ،(7 م املختلط
مةةةةة املخةةةةةةتلطمةةةةةةعأر أيةةةةةذاملالةةةةةةكمكيلتةةةةةةه،لةةةةةةقيلتهةةةةةةادرهةةةةةةمقيلتهةةةةةادرلةةةةةةانمبكي

الاةةا عإمةةاأنةقنةةعبشةةا  ةةإن لةة أوأفمةةالةة يلةةطاملشةةرتعدألردطةةي،(9 النقشةةان
رقيلةةة ةةإناتفقةةاعلةةىبيةةعاملخةةتلطوقسةةلة نةةهعلةةىقةةد،(10 ربةضةةاأو،لطتخةةمةة امل

،الءةةةةتعلةةةىنسةةةاةالقيلتةةةني طرةقةةةانعةةةنيإنطلةةةباملالةةةكقسةةةلةو،(11 الةةةءةتنيجةةةاز

 

 (كللةغريواضحة.1 
(،العءةءشرح7/266(،هناةةاملطلب 2/202(،املهذب 187-7/186(انقر:احلاوع 2 

 (.5/463ال جيء 
 /أ(م نسخة ت(.287/ل4(هناةة 3 
(،7/266(،هناةةةةةةةةاملطلةةةةةةب 706-705(،خمتشةةةةةةرالاةةةةةة ةطيل 3/207(انقةةةةةةر:األم 4 

 (.5/463ال جيء (،العءةءشرح7/187احلاوع 
 /أ(.52/ل5(انقر:املطلبالعاي 5 
 (.393-392(انقر:تتلةاسدنةل 6 
 (.393(انقر:تتلةاسدنةل 7 
 (.267-7/266(انقر:هناةةاملطلب 8 
 (.464-5/463(،العءةءشرحال جيء 4/328(،التهذةب 7/267(انقر:هناةةاملطلب 9 
 (.7/267 .انقر:هناةةاملطلب (أعةضاربالغرما10 
(.464-5/463(،العءةءشرحال جيء 7/267(انقر:هناةةاملطلب 11 
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لقطةةعوهةة ايتيةةاراسمةةاما:و نيهلةةا،(1 أنةةهعلةةىالقةة لنياملتقةةدمنييفاألجةة د:أحةةدلا
،أومثلةه  يةذحقةهمنةه،وعلىالق ل ناملغش بمنهةتخريبنيأيةذهمنةه،(2 دملنع

يلةةطلةة قةةالاسمةةام:واليةةيفيفأنةةه،(3  يةةها ةةيفاملتقةةدم؟ هةةللةةهأر نقشةةه
د ةةةةإنأرا،يةةةةر هلةةةةاشةةةةرةكاناآلمثلةةةةيأحةةةةدلاعلةةةةىمثلةةةةينثالةةةةتأوا،ارجةةةةينمثليةةةةًّ

والةةردا   حكلةةهحكةةميلةةط،إنايتلفةةايفاجلةة د و،عنةةدالتلاثةةلالتفاضةةل هةة سةةهل
لشةةةريجدوالشةةةريج،وا ةةةلد ةةةل،عشةةةريدلعشةةةريوال،ويلةةةطاللةةةِبدللةةةِب،(4 الغاصةةةب

ولة يلةطالةدقيق،(5 والايضةا مبثلهةاأ،وكذااحلنطةاحللرا ،ءةتدلءةتحكميلطال
كلةةا(7 طواحلكةةم (6 سةةرةجوغةةريهأنةةهمثلةةيّالبةة :أحةةدلا،املغشة ببغةةريه فيةةهطرةقةةان

،وابةة أ هرةةةر ،وهةة قةة لأ إسةةحا :الثةةاينو،(8 دميفالءةةةتيفاألحةة الالةةثيفتقة
إنو،(10 علةةىد ةةةعشةةي منةةهمطلقةةةاً(9   ال ةةط علةةىهةةةذااوالعةةراقينيأنةةهلةةةي مثليةةًّ

 ياةةةةا كةةةةانمشةةةةرتكاًإنجعلنةةةةاهدقيةةةةاًو،(11 لةةةةءمالغاصةةةةبقيلتةةةةهملخةةةةتلطهالكةةةةاًجعلنةةةاا
جةةاز القسةةلةإنكةةانا لةةيطمةةاثيو،بينهلةةاعلةةىنسةةاةقيلةةةملكيهلةاوةقسةمالةةثل 

 

 (انقر:الشفحةالسابقة.1 
 (.7/267(انقر:هناةةاملطلب 2 
 (.214(انقر:النصاحملققل 3 
 (.7/267(انقر:هناةةاملطلب 4 
 (.10/459(،كفاةةالنايه 5/464 (انقر:العءةءشرحال جيء5 
 (م النصاحملقق.123تقدميف (وه الشحيحم املذهبكلا6 
 (سقطم  ز(.7 
(،املطلةةةةب5/464(،العءةةةةءشةةةةرحالةةة جيء 8/217(،خمتشةةةراملةةةةءين 3/260(انقةةةر:األم 8 

 /أ(.53/ل5العاي 
 (يف ز(   (.9 
 /أ(.53/ل5(،املطلبالعاي 5/464ءشرحال جيء (،العءة7/190(انقر:احلاوع 10 
 (.5/464(،العءةءشرحال جيء 2/203(،املهذب 7/190(انقر:احلاوع 11 
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عةةة الةةةنصعوأنةةةهرُ:(2 الكرابيسةةةيوعةةة ،(1  ةةةيإنجعلناهةةةابيعةةةاًو،اًزرا ةةةإاإنجعلناهةةة
اداقسةةةةةةلتهعلةةةةةةىقةةةةةةدرروأ(4 /أأوأرد،إنكةةةةةةانأجةةةةةة دو،(3 جةةةةةة ازهوملة جةةةةةةديفكتاةةةةةةه

هنةةةةةاا ةةةةةيفا يةةةةةه فيهةةةةةا هةةةةةجءإنأو،منعنةةةةةاهيفاملتلاثةةةةةل هنةةةةةاأوىل ةةةةةإن،القيلتةةةةةني
.(6 يفقسلةالءةتكذلك(5 املتقدم

أو،:أنرلةةةةطاملغشةةةة ببغةةةةريجنسةةةةهكلةةةةاإ ايلةةةةطالءةةةةةتدلشةةةةريجاحلالةةةةة الثانيةةةةة
،أودقيةةةقحنطةةةةبةةةدقيقشةةةعري طرةقةةةان،أوالاةةةان،أوالةةة رد،أوبةةةده اللةةة ز،دلسةةةل 
مةةة أألرددأنةةةهعلةةةىا ةةةيف يلةةةاإ ايلةةةط:والثةةةاين،(7 القطةةةع نةةةههالةةةك:أحةةةدلا
إنتراضةةيا:وقةال،املتة ي نةهد  وايتةار،قةالابة الشةاال:ولةي بشةةحيح،(8 اجلةن 

 

(،التعليقةةةةالكةةة ىطمةةة كتةةةابالغشةةةبإىلكتةةةاباسجةةةارا  ل7/190(انقةةةر:احلةةةاوع 1 
 (.5/464(،العءةءشرحال جيء 7/49(،الايان 194-195 

أب علي،احلسنيب عليبةة ةءةةةدالاغةةدادعالكرابيسةةي،أيةةذالفقةةهعةة الشةةا عي،ولةةه(ه :2 
تشانيفيفأص لالفقهو روعه،وم شي يهأةضاًةءةدب هارون،ومةة تيميةةذه:عايةةدبةة 
الةةدالاةةءاز،والةةدبةة علةةي سةةتقة،ومةة مؤلفاتةةه:كتةةابالقةةدكالةةذعرواهعةة الشةةا عي،

(،80-12/79هورجحهالذه .انقر:سريأعيمالناي  248:هوقيل245ت يفسنة
(.1/26(،طاقا الشا عيةل سن ع 1/63طاقا الشا عيةالب قاضيشهاة 

 (.7/49(انقر:الايان 3 
 /ب(م نسخة ت(.287/ل4(هناةة 4 
 الشفحةالسابقة.(انقر5 
(،الايةةان195-194(انقر:التعليقةالك ىطم كتةةابالغشةةبإىلكتةةاباسجةةارا  ل 6 

 /أ(.53/ل5(،املطلبالعاي 5/464(،العءةءشرحال جيء 7/49 
(،التعليقةةةة7/188(،احلةةةاوع 3/259(وهةةة الشةةةحيحاملنشةةة ليفاملةةةذهب.انقةةةر:األم 7 

(،الايةةان2/203(،املهةةذب 189  ل الك ىطم كتابالغشةةبإىلكتةةاباسجةةارا
(.5/464(،العءةءشرحال جيء 7/47-48 

(،48-7/47(،الايةةةةان 7/270،هناةةةةةةاملطلةةةةب (214-213(انقةةةةر:الةةةةنصاحملقةةةةقل 8 
 (.5/464العءةءشرحال جيء 
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شةةةةرييفةةةةةدةناملغشةةةة بمنةةةةهد مةةةةا وكةةةة،وقسةةةةلةالةةةةثل جةةةةاز،علةةةةىبيةةةةعاملخلةةةة ت
حكلهلةةاحكةةممةةالةة   إنامتنعنةةاو،ءةةةتمبةةاةشةةرييفةةةدهمةة الشةةريجالغاصةةبمةة ال

 ة علةىواليةيفيفأنالغاصةبال،(2 واألولاملنشة ل،(1 (يلطادلرضاوتنازعا
،وإنزاد القيلةةةة،(4 ال ةةة علةةةىاأليةةةذمنةةةه(3 طمنةةةه أناملغشةةة بو،اسعطةةةا منةةةه

إمنةاهة و،اسمةام:وهة بعيةدقال،(5 الس ةقتّأحلقاألصحابطلطالءةتدلشريجلو
قاليفاألم:ل صب،(7 وه ظاهرإنكاناملغش بالدقيق،(6 انتهى.كشاغالث ب

ةلةةهكةة نخمالطةةاملةا غةةري قشةتو،المةةا  يةهصمنةهحةةىتةكة نزةتةاًلةةّيُ ،مةازةتةهيف
تعقةةةب عليةةةهأنلةةةهيفالعاجةةةلواملة قشةةةتإنكانةةةو،أنةقالةةةه(8  منةةةهطلةةةءماملغشةةة ب

 

-395.انقر:تتلةةةاسدنةةةل الش اباملثاتو  ه كلال يلطادلردع ((يفالنسختني1 
396.) 

 (.3/259(انقر:األم 2 
 (سقطم  ز(.3 
 (.10/459(،كفاةةالنايه 7/47(انقر:الايان 4 
(،املشةةااح10/170(السَّ ةق:َطَعامةةُتَّخذم مدق  احلمِّنمَطةَوالشعِّري.انقةةر:لسةةانالعةةرب 5 

 (.1/465(،املع مال سيط 1/296املنري 
 (.7/270(انقر:هناةةاملطلب 6 
 /ب(.53/ل5(انقر:املطلبالعاي 7 
 (سقطم  ز(.8 
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بعينةةهوةرجةةععليةةه(2 /يةةرأنةةهةعطيةةههةةذاالءةةةت:و يةةهقةة ل (1 قةةالالربيةةع،ةعطيةةهمثلةةه
.(3 بنقشه

لشةةةريجإالأنالتاقةةةىلةةةهقيلةةةةدكةةة ختليشةةةه هةةة كخلطةةةهب:وإنملميقةةةالاألصةةةحا
ول يلةطمةا الة رد،(4 وعلىالغاصبيفاحلالةاألوىلاستخيصه،قطعاً يك نهالكاً

وإنبقيةتلةه،(5 لةهد هة هالةكةلءمةهبطا قيلةة إن هاترا حتةهوملةكة لللة،دملا 
وجعةةةةلاملتةةةة ياحلكةةةةمكةةةةذلكإ ابقةةةةيلللةةةةا ،(6 را حةةةةة هةةةة كخلةةةةطالءةةةةةتدلشةةةةريج

.(9 واللِبدملا ،وكذااحلكمإ ايلطا ل،(8 (7  قيلة

كلةاإ ايلةطاحلنطةةالايضةا ،:أنرلطاملغش بمباالةتعةذرمتييةءهمنةهاحلالة الثالثة
متييةءهو بعليةه املغش بد  أواحلنطةدلشعري،انأوالسلسمحببالكت،دحللرا 

عةةل و يةةهوجةةهأنةةه،(1 واملؤنةةة(10 /نعقلةةت يةةهاملشةةقةوإ،والفشةةلدلتقةةاتاحلاةةا 

 

م الهم، قيهثقةرواةةكتةةبالشةةا عي(ه :أب الد،الربيعب سليلانب عاداجلااراملرادع1 
مةة شةةي يه:الةةدبةة إدرةةة الشةةا عي،وابةة وهةةب،ومةة تيميةةذه:أبةة داود،وابةة ماجةةة،

(،طاقةةا الشةةا عيةالبةة قاضةةي12/587ه.انقةةر:سةةريأعةةيمالنةةاي  270تةة يفسةةنة:
 (.1/30(،طاقا الشا عيةل سن ع 1/65شهاة 

 نسخة ز(./ب(م 247/ل3(هناةة 2 
 (.3/259(انقر:األم 3 
(،حبةةر190-189(انقةةر:التعليقةةةالكةة ىطمةة كتةةابالغشةةبإىلكتةةاباسجةةارا  ل 4 

(.5/54(،روضةالطالاني 7/48(،الايان 9/66املذهب 
 /أ(.54/ل5(،املطلبالعاي 397(،تتلةاسدنةل 7/271(انقر:هناةةاملطلب 5 
 /أ(.54/ل5(،املطلبالعاي 397(،تتلةاسدنةل 7/271اةةاملطلب (انقر:هن6 
 (سقطم  ز(.7 
 (.397(انقر:تتلةاسدنةل 8 
 (انقر:املرجعالسابق.9 
 /أ(م نسخة ت(.288/ل4(هناةة 10 
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ولة غشةبدراهةمويلطهةامبثلهةاوملةتليةء،(2 إ اكثر املؤنةةيف شةلهوةةردبدلةهاتلفاً
وقةةدروىالاةة ةطيعةة ،ا ةةيفاملتقةةدميفالءةةةتلقتضةةىكةةيمالغةةءايأنيتيت يهةةا 

وقةةةالابةةة الشةةةاال:ةشةةةريان،(3 يفكةةةلمثلةةةيّالشةةةا عيأنةةةهقةةةاليفالءةةةةتو لةةةكجةةةار 
:أحةدلا،وحكىالرومينوجهني يلةاإ اغشةبدراهةممة اثنةنيويلطهةا،(4 شرةكني

.(5 واملطالاةدملثلانبنيالقسلةأهنلاةتخريّ:والثاين،ةقسمبينهلا

:يفتركيباملغش بمعغريهو يهاص ر:املسألة اخلامسة

،ليهةةاملميلكةةهاوبةةيفعشةةًّجأو،أولاِّنةةاً،اأو جةةرًّ،أوح ةةراً،:إ اغشةةبيشةةاةًاألوىل
إنكانةةةتقيلةةةةالانةةةا الةةةذعهدمةةةهأضةةةعافو،هإىلربةةةهوعليةةةههةةةدمبنا ةةةهوإيراجةةةهوردّ

 ةبو،أنةكة ناملاةينعليةهلةهأولغةريهكلنةار املسة دبنيوال ر ،(6 املغش بقيلة
، طروجهةاعة ملكةهإنكةانهة املتطة ّو،هالللسة دشةعليهبعةدنقةضاملنةار غةرمنق

تفنةةلكلةالة ع ةإنيةةرجعة املتلة ّ،هةذامةاملرةرجاملغشة بعةة أنةكة نلةهقيلةة
إ او، ةةيةةةنقضالانةا وتلءمةةهالقيلةةة،أويرجةةت هةةيهالكةة،ا شةاةوملبيةةقاةةاقيلةة

ويف،(7 صلءمةةةهأر الةةةنقصإننقةةةو،لءمةةةهأجرتةةةهصنملةةةةنق ةةةإ،هيةةةرجاملغشةةة بوردّ

   = 

(،4/328(،التهذةب 7/271(،هناةةاملطلب 2/203(،املهذب 3/260(انقر:األم 1 
 (.465-5/464(،العءةءشرحال جيء 50-7/49لايان ا

 /أ(.54/ل5(انقر:املطلبالعاي 2 
 (.706-705(انقر:خمتشرالا ةطيل 3 
 /أ(.54/ل5(انقر:املطلبالعاي 4 
 (.9/67(انقر:حبراملذهب 5 
ذب(،املهةةةةةةةة200-7/198(،احلةةةةةةةةاوع 8/217(،خمتشةةةةةةةةراملةةةةةةةءين 3/261(انقةةةةةةةر:األم 6 

(،مغةةةةةةةيناحملتةةةةةةةاج5/465(،العءةةةةةةةةءشةةةةةةةرحالةةةةةةة جيء 7/273(،هناةةةةةةةةةاملطلةةةةةةةب 2/205 
 3/365-366.) 

(،415،417(،تتلةةةةةةاسدنةةةةةةل 2/205(،املهةةةةذب 200-7/198(انقةةةةر:احلةةةةةاوع 7 
 (.5/189(،هناةةاحملتاج 5/465العءةءشرحال جيء 
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يفالانةا قةالاملتة ي:ولة أديةلحية ا ً،(1 دي لاألجر  يةها ةيفاملتقةدميفالثة ب
،غةريهلةكَهأومِّكةَلمحلرمةالروحس ا كةانمِّ؛ الاناضوكانارتمانق،دميّا إنملةك  

ضالانةةا مةةة أجلةةهإنكةةةاناةةةةنقدميةةا لةةةادامحيةةًّإنكةةةان و،إنكةةانغةةرياةةةرتم ةةيو
أو،اشةةناًأوزانيةةاً،إنكةةانمرتةةداًو،ةةةنقض(2  الطكةةاحلر إنملةكةة ارتمةةاًو،ارتمةةاً
وقتلةهعلةةى،الانةةا وإنرأىنقةض،ركاسمةامتركةةهحةىتمية  تةةُىااربةة ةةإنرأيفقةاتيً

 ةإنكةانميتةاًإنكةانو،وملةةرتكلةهطرةقةاًح لةهبيتةاًوكةذالة بةيف،ال جهامل م ربه عةل
ولة أديةلاملشةحفيف،نقةضللغسةلوالشةي عليةهإنكةانمسةللاًو،الةنقضكا راً

.(3 املشحفلهأولغريهأيرجس ا كانالانا نقضو
(4 /أنةهكلةالة :أحةدلا،وأديلهايفبنا ه  جهةان، اسداًل اشرتىيشاةشرا ً: ر 

.(6 عليهاقالهاملت ي(5 (ةاين لغريهأنهكلال أعارجذوعاً:و نيهلا،غشاها
،لدلعفة وجةبنءعةهإنملرةرجعة التلة ّ،أديلةهيفسةفينةو:ل غشةبل حةاًالثانية

أوملةكةةة يفالسةةةفينة،ا نكةةةانيفأعيهةةة،والمةةةال،وملرةةةفمةةة نءعةةةه ةةة ا نفةةة 
علةةةةىأو،أوكانةةةةتعلةةةةىاألرض،والييةةةةف ةةةة ا السةةةةفينةنفسةةةةها،والمةةةةال،نفةةةة 
أو،ادميةًّلنةء هةيكحية اناةرتمسة ا كةان وييةفمة ا، ةة ةإنكانةتيفاللّ،الشط
أوهةيكمةاللغةريالغاصةبوهة غةري،دمةيأوغةري ،أوغريه،الغاصب(7 طإما ،غريه

شةةةلإىلالشةةةطتحةةةىتةنةةةء مل،أوهةةةيكالسةةةفينةوهةةةيلغةةةريالغاصةةةب،عةةةاملدلغشةةةب
 

-114ملثلهةةاأجةةر .انقةةر:الةةنصاحملقةةقل (والشةةحيحأنعليةةهأجةةر مثلهةةاإنمضةةتمةةد 1 
 (.366-3/365،مغيناحملتاج (115

 (يف ز( مل(.2 
 (.418(انقر:تتلةاسدنةل 3 
 /ب(م نسخة ت(.288/ل4(هناةة 4 
 (كذايفالنسختني،ولعلالش اب  ايف(.5 
 (.419-418(انقر:تتلةاسدنةل 6 
 السيا .(إضا ةةقتضيها7 
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نةةء وةةةردمعهةةاللحيل لةةةإالأنميكةة الفشةةل يُ؛خةرجوةغةةرمالغاصةةبالقيلةةةيفاحلةةالتُ 
إنييةةفمةة نءعةةههةةيكمةةالللغاصةةبو،(1 وتسةةرتدالقيلةةة،الةةنقصإننقشةةتأر 

،صحهلاعندالقاضةيأ،دحلال  جهانأومل وضعماله يهاعاملاً،أوغريها،السفينة
 ينةةةء هةةةاإىلالشةةطّؤمربردّبةةةلةةةُ،(3 أصةةةحهلاعنةةداألكثةةةرة الةنةةء و،(2 نةةء واسمةةامةُ
ينةبسةةةف وعلةةةىاألوللةةة ايتلطةةةتهةةةذهالسةةةف،(4 للحيل لةةةة؛ولةةةهأيةةةذالقيلةةةةحينئةةةذ
و نيهلةا،(5 الكةلضةنق:أحدلا،فشلالكل  جهان قفعليهاإالبةُوال،الغاصب

وحكىاملاوردعع بعضهمأنحكممةالغةريالغاصةبكحكةم،(6 حهالن وعورجّ،ال
.(7 مالالغاصبواستاعده

وحنة ه ةاحلكمكلةامةّريفالانةا ، ةإنيةاتبةهثة دً،ويةاتبةه:ل غشبييطةاًالثالثة
.هوغري ه إماارتمأ(9 /ياتبهجرححي انوإن،(8 علىا شاة

 ةةإنييةفمةة نءعةةهااةةيكمل، ةةإ ايةاتبةةهجةةرححية اناةةرتم،:احملةةرتمالضةرباألول
نيتيت يها يفيفأنالغءلمثليّوةقهرأ،(1 الغاصبقيلتهكذاأطلق هوعلى،ةنء 

 

(،التعليقةةةالكةة ىطمةة 7/200(،احلةةاوع 8/217(،خمتشةةراملةةءين 3/261(انقةةر:األم 1 
(،7/276(،هناةةةةةةةةاملطلةةةةةةب 216-215كتةةةةةةابالغشةةةةةةبإىلكتةةةةةةاباسجةةةةةةارا  ل 

 (.5/55(،روضةالطالاني 5/465(،العءةءشرحال جيء 330-4/329التهذةب 
 /أ(.55/ل5املطلبالعاي (،7/276(انقر:هناةةاملطلب 2 
(،روضةةةالطةةالاني7/60(،الايةةان 9/75(وهةة الشةةحيحمةة املةةذهب.انقةةر:حبةةراملةةذهب 3 

 (.5/210(،الن مال هاج 5/55 
 (.5/466(،العءةءشرحال جيء 2/206(،املهذب 421(انقر:تتلةاسدنةل 4 
 (.7/200(،احلاوع 2/206(انقر:املهذب 5 
 (.5/55(انقر:روضةالطالاني 6 
 ملأقفعليه.(7 
 (.221-220(انقر:النصاحملققل 8 
 /أ(م نسخة ز(.248/ل3(هناةة 9 
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دميكل :واحملرتم،(3 للحيل لة؛ملتعف تتعنيالقيلةهناإ ا:وأتللأنةقال؟(2 أمال
أو،واحللةةةارسةةة ا كةةةانللغاصةةةب،وكةةةلحيةةة اناةةةرتمالةؤكةةةلحللةةةهكالاغةةةل،معشةةة م

؛وه م ا قل جه كرأنهال  زأيذمالالغري،و يهوجهأنهةنء م الاهيلة،(4 لغريه
إنو،(7 عليةه(6 /مثإنكةانالغاصةبيةاتجةرحنفسةهاسةتقّرالضةلان،(5 فة روحةهحل

 قةرارالضةلانعلةىصةةاحبهوهة عةاملدلغشةةب ةةإنكةانإب نة،كةانيةاتجةرحغةريه
ويف،(8 غريهجاهيً فيالقرارال جهان يلاإ اأطعماملغش بَنكانجاهيًوإ،اجلرح

كلال يافعلىبعضأعضا همو اقاًيليحالتامعيفي فاايكي فكلاذورةُ
قةةةةةةالالقاضةةةةةةي:واألظهةةةةةةرأنةةةةةةه،(9 ملكلةةةةةةايفطةةةةةة لاملةةةةةةرضوزمد األويي ةةةةةةاً،ومنا عةةةةةةه

واحليةةة اناحملةةةرتم،(11  يفاملةةةرضهيفيةةة فالةةةءمددِّوجةةةءمبةةةهسةةةليميفدةةةرّ،(10 (نةةةء ةُ 
،(1 دميعلىرأعيفاآلشنييفاعتاارحش لال(12 فارقهدميهناةإالأناآل،كاآلدميّ

   = 

(،2/205(،املهةةةذب 7/201(،احلةةاوع 8/217(،خمتشةةراملةةءين 3/261(انقةةر:األم 1 
 (.5/466(،العءةءشرحال جيء 4/330التهذةب 

 (م النصاحملقق.123 انقر:ل(2 
 (.4/330(انقر:التهذةب 3 
(،التعليقةةةالكةة ىطمةة كتةةابالغشةةبإىلكتةةاباسجةةارا  ل2/205(انقةةر:املهةةذب 4 

 (.10/414(،كفاةةالنايه 218 
 (.10/414(انقر:كفاةةالنايه 5 
 /أ(م نسخة ت(.289/ل4(هناةة 6 
 (.5/56(،روضةالطالاني 5/466(انقر:العءةءشرحال جيء 7 
 (م النصاحملقق.95انقر:ل (8 
 (.5/56(،روضةالطالاني 5/466(،العءةءشرحال جيء 7/273(انقر:هناةةاملطلب 9 
 /أ(.56/ل5(كذايفالنسختني،ويفاملطلبالعاي الةُنء (.انقر:املطلبالعاي 10 
 السابق.(انقر:املرجع11 
 (أع:ةفار احلي اناحملرتمالذعالةؤكلحللهكالاغلواحللار.12 
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تركا يط:أحدلا،انقدحوجهانمبا يفهناعلىمس لةالتيلل رتّقالاسمام:و
 نءعةهإنملرفمو،(2 دميلتعلقهحبق ؛نءعهأوىل:والثاين،هلقيامالقيلةمقام؛أوىل
مةااحلية اناملة ك ل ةإنكةانلغةريالغاصةبوأ،(3 ء حالتةيلمنةُيوييفضةررالةاة،ضرراً
،ال:أحةةدلا،وجهةان:وقيةةل،لتحاقةهبةةهقة النإنكةةانللغاصةب فةةياو،قدحملةرتمالتحة

 ةةةي ةةة ز،أنةةةهاملةةةذهبنعةةةم:سةةةليم يويوقةةةالالانةةةدن:رلةةةاأظهو،ردا ةةةيطوةةةةذبحوةةةةُ
.(5 إ اييفمنهحش لمامينعالنء م غريهوةغرمقيلته(4  نءعهط

 ةةةةإنكةةةةانمسةةةةتحقالقتةةةةلكالكلةةةةب،اميةةةةًّ ةةةةإنملةكةةةة  د،:غةةةةرياحملةةةةرتملثةةةةاينالضةةةةربا
وأمةةا،(7 م  ي ةةبنءعةةهوالةاةةايايكةةهواملةةؤ ،ارةةوالسةةاا الضةةّ،وا نءةةةر،(6 رالعقةة 

الاسمةةام:القتنةةا ه قةةوأمةةاالةةذعال ةة زا،(8 يةنةةء منةةهقتنةةا ه ةةلكلةةبالةةذع ةة زاا

   = 

(،العءةةةةةءشةةةةرحالةةةة جيء7/273،275(وهةةةة مةةةةاجةةةةءمبةةةةهالشةةةةيخان.انقةةةةر:هناةةةةةةاملطلةةةةب 1 
 (.5/56(،روضةالطالاني 5/467 

 (.274-7/273(انقر:هناةةاملطلب 2 
(،هناةةةة219-218بإىلكتةةاباسجةةارا  ل (انقةةر:التعليقةةةالكةة ىطمةة كتةةابالغشةة3 

 (.7/273املطلب 
 (يف ت( بيعه(،والش اباملثاتم  ز(.4 
(،التعليقةةةةةةالكةةةةة ىطمةةةةة كتةةةةةابالغشةةةةةبإىلكتةةةةةاباسجةةةةةارا  ل3/261(انقةةةةةر:األم 5 

(،العءةةةءشةةرحالةة جيء440ل (،حليةةةاملةةؤم للةةرومين7/202(،احلةةاوع 219-220 
 /ب(.55/ل5(،املطلبالعاي 5/467 

(العقرم ي  مةة عقةةر،وعقةةرهأع:جرحةةه،والكلةةبالعقةة رهةة :كةةلسةةاعةعقةةرمثةةلاألسةةد،6 
(،الءاهةةةريف4/90(،مقةةةاةي اللغةةةة 2/753والنلةةر،والفهةةةد،والةةةذ ب.انقةةةر:الشةةةحاح 

 (.2/421املنري (،املشااح129غرةبألفاوالشا عيل 
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لوهة مفشةّ،بنءعهم الكلةبوالقاضيأطلقالق ل:قال،(1  ينء عةاعدإحلاقهدملؤ 
و يةةةهوجةةةه،(3 نةةةء منةةةهوالماةةةاال ايكةةةهةُ،واملرتةةةد،اكةةةاحلر دميةةةًّوإنكةةةان ،(2 عنةةةد 

،وجةءمالقاضةياةذا،(4 لت قةععة ده؛ايتارهاسمامأنهالةنء م املرتدكتحركاملثلةةبةه
الةةةءاين:وقةةالاملتةةة ي،(5 وال ةةة زتغرةقةةهوالحترةقةةةه،حققتلةةةهحبةةّءالرقاةةةةإمنةةةااسةةتُ:وقةةال

:أحةةةدلا،دمةةةيبعةةةدم تةةةهوجهةةةانويفجةةة ازنءعةةةهمةةة اآل،(6 بكاملرتةةةدواحملةةةار،احملشةةة 
(10 /و شةةةلاملةةةاوردع،(9 حهاسمةةةاموصةةةحّ،ال:والثةةةاين،(8 حهالةةةرومينوصةةةحّ،(7  ةةة ز

يفجةةةا ءاً لةةة كةةانالنةةء ، ةةإنمنعنةةاه،(11 إالقلةةةعإنأثةةرالقلةةةع حشةةاملةقلةةعو:قةةال 
نةء إنأحةدفقا شةنيملةُأوب،  فهيك؛نعيفاحليا إنمُو،ء بعدامل  احليا نُ
علةةةىالتفشةةةيلاملةةةذك ريفالنةةةء ناةةةينوة،(12  مةةةاملحتلةةةالوإنملأةةةدثها فيهةةةاا،ُمثلةةةة
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 (.6/66(،املهلا ل سن ع 10/415نقلهاملت يرونم الشا عيةعنه.انقر:كفاةةالنايه 
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 ز ة(1  حيةثمينةع،غةريهليخاتبةهاجلةرحإ امل ةدييطةاًاً ؛ج ازغشبا يطابتد
؛اآلن ةةإنيةةالفويةةاتملةنةةء ،وحيةةثحكلنةةادلنةةء ال ةة زالغشةةباً ،أيةةذهابتةةد
،علةةةةىم ضةةةةعالكسةةةةر(3 إ اشةةةةدد ةةةةيطاملغشةةةة باجلاةةةةري قةةةةالاملتةةةة ي:و،(2 للضةةةةرور 

وحيةثتعفة ا ةيط،(4 كاحلكم يلالة غشةبويةاتبةهاجلةرحمردحللّ احلكميفاأل
.(5 وبليملةنء وتتعنيالقيلة

:فرو 
إالوملميكةة إيراجةةه أديلةةهبيتةةه كةةو،(6 كالفشةةيلصةةغرياًإ اغشةةبحيةة ا ً:األول

إنديةةلو،(7 والةغةةرمصةاحاهشةيئاً،هسيراجةهنقةضمةةاأتةاجإىلنقضة،بةنقضالانةا 
،والمة صةاحبالايةت،والتقشريمة ربةه،بنفسهبيتإنسانم غريغشبحي انٌ

سةة ا (8 طُأيةةرج هالكةةمإنطلاةةهو،وإنملةطلاةةهاملالةةك،جيةةرِّهأُبةةضةةرهة  ةةإنكةةانبقةةا

 

 (أع:نء ا يط.1 
(،العءةةةةةةةءشةةةةةةرحالةةةةةة جيء425(،تتلةةةةةةةاسدنةةةةةةةل 276-7/275(انقةةةةةةر:هناةةةةةةةةاملطلةةةةةةب 2 

 (.2/359(،أسيفاملطالب 5/56(،روضةالطالاني 5/468 
(،44قماملكس رمةة ألةة احوغريهةةا.انقةةر:حترةةةرألفةةاوالتنايةةهل (اجلاري :ماةُشدعلىالع3 

 (.1/89املشااحاملنري 
 (.425(انقر:تتلةاسدنةل 4 
 (.5/56(،روضةالطالاني 7/58(انقر:الايان 5 
يل:ولةةدالناقةةةإ ا شةةلعةة أمةةه،والفشةةالهةة الفطةةام.انقةةر:الءاهةةريفغرةةةبألفةةاو6  (الَفشةةِّ

 (.11/522(،لسانالعرب 96الشا عيل 
(،روضةةة5/468(،العءةةةءشةةرحالةة جيء 2/206(،املهةةذب 7/298(انقر:هناةةاملطلةةب 7 

 (.5/57الطالاني 
 (زمد م  ز(.8 
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والقاضةةةيان،جةةةءمالعراقيةةة ن؟وهةةةلةغةةةرمصةةةاحاهأر نقةةةضالانةةةا ،(1 ضةةةربقةةةا هأمال
،لةة كانةةتالاهيلةةةتؤكةةللكةة قةةالاملةةاوردع:،(2 والةةرومينأنةةهةغةةرم،واملةةاوردع،سةنياحل

 يةةةهيةةةيفمةةة القةةة لنييفمسةةة لة(3 ؟ذبحوالاةةةدمتةةةأو، هةةةلةةةةنقضاحلةةةا طوختةةةرج
جةةرمضةةطراًوأمةةالةة اً ةةرختيف يةةهيةةوقةةدتقةةدم كةةر،وقةةالاسمةةام:الةغةةرم،ا ةةيط
 يلةةاإ ا(5 /رضفةةلاكةةانوإمنةةاةنةةتقمهةةذاإ ا"قةةالالرا عةةي:(4 ؟هةةلةلءمةةهقيلتةةهطعامةةاً

رجإالختةةال(7 (ا حاة و يهةاقةالالقاضةي:ولةة د داراً،(6 "رةةرجييةفهيكةهلة مل
ولةةةة كةةةاناحليةةة انديةةةةل،(8 إصةةةيحها اةةةوعلةةةةىصةةةاحباحل،نقضةةةةُ،قضالاةةةابنبةةة

إنكةةانبتفةةرةطمةة صةةاحبالايةةتو،(9 وغةةرماألر قطعةةاً، صةةاحاهنقةةضبتفةةرةطمةة
أوتركةه،رهبعضةهم نةكة نتةركدارهبغةريدبوصة ّ،بنفسةه قط ه كلالة أديلةه

ولة ،(10 أوتشةربه،وترك يهاماأتكلهالاهةا م،مرالاها مإىلاملرعىىوهيعلمفت حاً
ردع: ةةةةالتخليصمضةةةةل نقةةةةالاملةةةةاووالايةةةةتمعةةةةاً،كةةةةانالتفةةةةرةطمةةةة صةةةةاح احليةةةة ان

 

-56/ل5(،املطلةةبالعةةاي 5/468(،العءةةةءشةةرحالةة جيء 7/299(انقر:هناةةاملطلةةب 1 
 أ(.-/ب57

(،حبةةراملةةذهب205-7/204(،احلةةاوع 2/206الشحيحمةة املةةذهب.انقةةر:املهةةذب (وه 2 
 /أ(.57/ل5(،املطلبالعاي 5/57(،روضةالطالاني 5/468(،العءةءشرحال جيء 9/89 

 (.205-7/204(انقر:احلاوع 3 
 (.7/299(انقر:هناةةاملطلب 4 
 /ب(م نسخة ز(.248/ل3(هناةة 5 
 (.5/468لعءةءشرحال جيء ا(6 
 /أ( يشبكاري(.57/ل5(كذايفالنسختني،ويفاملطلبالعاي 7 
 (انقر:املرجعالسابق.8 
(،5/468(،العءةةةءشةةرحالةة جيء 205-7/204(،احلةةاوع 7/298(انقر:هناةةاملطلةةب 9 

 /أ(.57/ل5املطلبالعاي 
 /أ(.57/ل5(انقر:املطلبالعاي 10 
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تكةةة الاهيلةةةةم ك لةةةة ينقةةةر ةةةإنمل،كاملتشةةةادمني(1 /شةةةرتاكهلايفالتعةةةدععليهلةةةا؛ال
، ةإنقلنةاتةذبح،(3  يةهال جهةان؟إنكانةتم ك لةة تةنقضأوتةذبحو،(2 الةنقضتعةنّي

،الايةةتتةةذبح:وقةةالصةةاحب،مةة الةةنقضأغةةرمحشةةيتو،انقةةضالانةةا : قةةالصةةاحاه
نقةةةرالاةةةادئمنهلةةةابطلةةةبالتخلةةةيص  عةةةل لةةةكيف،صأغةةةرمحشةةةيتمةةة أر الةةةنقو

إنو،هاشةةورجةعبنشةةفنق،(4 ( حبهةةا جةة علةى ةةإنبةدأبةةهصةاحبالاهيلةةةأجناتةه،
ولةة أمسةةكاعةة النةةءا ،هاشةةرجةةعبنشةةفنقلةةدارأجةة علةةىالةةنقضوبةةهصةةاحبابةةدأ

وال  صاحب،تهاحلرم؛يصها ؛حىتطالالءمانأج صاحبالاهيلةعلى لك
ولة أديلةتايلةةرأسةهايفقةدروملرةرجإالبكسةرها ةاحلكمكلةامةّر،(5 الةدارانتهةى

مةة  ةةابعنةةدوويف بةةحاملةة ك ل،أوبتفرةطهلةةا،أو اك،يفدي اةةاالايةةتبتفةةرةط ا
ذبحتةل؛إالأنهل تعذرال ص لإىلمنحرهةامة أجةلالقةدرتعةنيكسةرها،التناز وغريه

وتفةرةطصةاحبالقةدر،لاهيلةةهنةا نةكة نمعهةارواتفرةطصاحباو سّ،(6 الاهيلة
لكةة قةةدرعلةةى، يةةهحةةققةةالالةةرومين:أولةةهُ،(7  نوضةةعهايفمكةةانالحةةقلةةه يةةه

مل:وا ةةيفيفهةةذهاملسةة لةوقةةال،الرا عةةينقةةلالتفسةةرياملتقةةدمو،(8 د عهةا لةةمةةةد عها
ىاملةةاوردعبينهلةةايفوقةةدسةة ّ،(9 ةةةذكروا لةةكيفمسةة لةالايةةتوال جةةهالتسةة ةةانتهةةى

 

 /أ(م نسخة ت(.290/ل4(هناةة 1 
 (.7/205(انقر:احلاوع 2 
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 (.9/89(،وحبراملذهب 7/205كلايفاحلاوع املثاتوالش اب نقضها((يفالنسختني4 
 (.9/89(،وحبراملذهب 7/205(انقر:احلاوع 5 
 /ب(.57/ل5(،املطلبالعاي 9/89(،حبراملذهب 205-7/204(انقر:احلاوع 6 
 (.5/469 (،العءةءشرحال جيء7/63(،الايان 9/88(،حبراملذهب 7/204(انقر:احلاوع 7 
 (.9/88(انقر:حبراملذهب 8 
 (.5/469(انقر:العءةءشرحال جيء 9 



 كتاب الغصب        اجلواهر البحرية

232

،دردروكةة   لةةمختةةرجإالبكسةةرالقةةِّمةة شةة ر يفقةةِّ(2 ةجةةَّديلةةتأترُولةة أُ،(1  لةةك
إنو،(3 أوعلةةىكسةةرالقةةدر ةةذاك،قةةاعليةةه ةةإنت ا ، ةةإنأمكةة كسةةرهادايةةلالقةةدر

، لةةمرةةرجإالبكسةةرهاإنسةةان(5   ريفاةةِّولةة وقةةعدةنةةا،(4 اتقةةدمايتلفةةا ةةاحلكمكلةة
،(7 والضةةلان،سةةر وأيةرجالةةدةناركُأوسةةه اً،علةداً(6 بفعةةلصةةاحاها ةإنوقةةع يهةا

،(8 كسةرهاوةغةرمأر كسةرهاةو، يهةابنيأنةرتكهإنكانبفعلصاحبالدةنارررّيو
واملةةةذك ريف،(9 كةةةذاقالةةةهالغةةةءاي، فيةةةهال جهةةةانمنهلةةةاإنوقةةةع يهةةةامةةة غةةةريتفةةةرةطو

لة قةالصةةاحبقةالابةة الشةاال:و،(10 والاحةرأنةهعلةةىمالةكالةدةنار،تعليةقالقاضةي
قةةةةال،و يةةةةهنقةةةةر،(11 كسةةةةرأ أد ةةةةعبةةةةدلالةةةةدةنار يناغةةةةيأنالةُكسةةةةرهاواحملةةةة  التَ

،عا ةةةةةةةديفصةةةةةةةة ر الايةةةةةةةةت(13 /الحتلةةةةةةةةالاوهةةةةةةةةذا"،(12 الرا عةةةةةةةي:وجةةةةةةةةءمبةةةةةةةةهالةةةةةةةرومين
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ءامةةهإبيراجةةه يقهةةرأن ةة وطلةةبصةةاحباحملةة  إل،ه ولةة ايتةةارإبقةةا،(1 "والفشةةيل
إنكةةةانبتفةةةرةطمنهلةةةاو؟(2 ا ةةةيفيفأنالضةةةلانعلةةةىأةهلةةةاأن ةةة و، لةةةكعلةةةى
.(3 وعلىصاحبالدةنارنشفالضلان،سر كُ

وا ةةةفةسةةاوععشةةةر ،أوغشةةةاهوتلةةفعنةةده،:أتلةةفأحةةةدزوجةةييةةفّالثةةاين
:والثاين،(5 ةلءمهساعة(4 :طأنه أصحهلا،ةساوعثيثة فيلاةلءمهثيثةأوجهااقيوال

الوصةحّ،ةلءمهمخسةة:والثالث،(6 ةلءمهثيثة ،معةاًالولة غشةاه،(7 والاغة ع،حهالقفةّ
وجةءمبةهالرا عةي:أصةحها،والقيلةكذلك فيلاةلءمهاألوجه،يرأحدلاوتلفاآلوردّ

ولةةة ،(9 ولةةة سةةةر أحةةةدلاوقيلتةةةهمةةةعنقشةةةانالاةةةاقينشةةةابملةقطةةةعقطعةةةاً،(8 سةةةاعة
وكةذا،وةلةءمالثةاينثيثةة،يةرالاةاقي فيلةاةلةءماألولاألوجةهواآل،غشبواحدأحدلا

.(11 (10 شراعيالااباحلكميفأحدزوجيالنعلومِّ

 

 (.5/468العءةءشرحال جيء (1 
 /ب(.57/ل5(انقر:املطلبالعاي 2 
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 (زمد م  ز(.4 
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 (.2/360(،أسيفاملطالب 5/58 (،روضةالطالاني5/469ال جيء 
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 (.5/469العءةءشرحال جيء 
 (.10/442(،كفاةةالنايه 4/304(،التهذةب 9/90(انقر:حبراملذهب 7 
 (.5/58ني (،روضةالطالا5/469(انقر:العءةءشرحال جيء 8 
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 (.5/469(،العءةءشرحال جيء 274اسدنةل 
 (.3/356(،مغيناحملتاج 2/360(،أسيفاملطالب 6/68(انقر:املهلا ل سن ع 10 
ابنياملنغلقأحدلاعلىاآلير.انقر:املطلةةع(مِّشراعيالاابواحدلامِّشرا وه :أحدالا11 

 (.1/513(،املع مال سيط 238علىأب اباملقنعل 
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تةةنقصالقيلةةة ةةإنمل،وتلةةفأحةةدلاعنةةده،هنشةةفنيوشةةقّ:غشةةبثةة دًالثالةةث
،أناحلكةةم يةةهكلةةايفا ةةف:أحةةدلا،إنانتقشةةت طرةقةةانو،دلشةةقضةةل نشةةفها

.(1 القطع نهةغرمالنقشان:والثاينالشحيح

 ةإ ا،:سي يتالق ليفأنماتتلفةهالاهيلةةمةىتةضةلنهمالكهةايفاجلنةام الرابع
وإنكةان،(2 دالبةتي ضةلنه إنكانمةاةفسةد،احلالالضلانىواقتض،ابتلعتشيئاً

إنكانةتو،(3 للحيل لةة؛ةغةرمقيلتةهل  ةإنملتكة م ك لةةملتةذبحوماالةفسدكةالا
وكةةةةذالةةةة كةةةةانمعةةةةهطةةةةا راةةةةرتم ةةةةابتلع،(5 املتقةةةةدمانال جهةةةةان(4 / حبهةةةةاك لةةةةة فةةةةيم 

 ةةإنكةةانبعةةد،أوأكلتةةه،أوسةةعرمعةةني ابتلعتةةه،ولةة د ايلةةةبةةثل معةةني،(6 لؤلةةؤ 
.(7 قاضهملةنفس العقد

:فصط
و يلاةرجعبةهاملشةرتع،وط املشرتعم الغاصب:ةتضل الكيميفطر نييف

عليهإ اغرم.

وةةةذكرأنةةهمةةّريفأولالايةةعأنتشةةر ا الغاصةةبيف،الةة ت :يفالطةةرف األول
هةةاأجاز ةةإن، املالةةكزغريلةةام قةة فعلةةىالقةةدكعلةةىإجةةاوالشةةرا و،املغشةة بدلايةةع

 

(،تتلةةةاسدنةةة149(انقةةر:التعليقةةةالكةة ىطمةة كتةةابالغشةةبإىلكتةةاباسجةةارا  ل 1 
(،حاشةةةةةيةالرملةةةةةيالكاةةةةةريعلةةةةةىأسةةةةةيف7/28(،الايةةةةةان 4/302(،التهةةةةةذةب 275ل 

 (.2/360املطالب 
 (.5/58(،روضةالطالاني 5/469(انقر:العءةءشرحال جيء 2 
(،العءةةةةةةةةءشةةةةةةةرحالةةةةةةة جيء7/61(،الايةةةةةةةان 2/206(،املهةةةةةةةذب 7/202(انقةةةةةةةر:احلةةةةةةةاوع 3 

 5/469.) 
 /أ(م نسخة ز(.249/ل3(هناةة 4 
 (.224(يفمس لةا يط.انقر:النصاحملققل 5 
 (.7/297املطلب (انقر:هناةة6 
 (.470-5/469(،العءةءشرحال جيء 7/203(،احلاوع 298-7/297(انقر:هناةةاملطلب 7 
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 فةيضدلةنقعهةاتتاعسةرةكثةروتإالأن،يفاجلدةةدالشةحيحةودطلة،إال يو،نفذ 
والتسةةليمدطةةل،صةةحيحعلةةىالذمةةة العقةةد(1 / ةةإنوردالتشةةرفورد،الةةاطينقةة الن

 هةةة ، ةةةإ اد الغاصةةةباجلارةةةةةاملغشةةة بة  طئهةةةااملشةةةرتع،والكةةةيمهنةةةاعلةةةىاجلدةةةةد
يةةةةةرواآل،ًأوأحةةةةةدلاعاملةةةةا،أوجةةةةاهلني،دلتحةةةةةرك(2 طعةةةةاملني اجلارةةةةةةإمةةةةاأنةكةةةةة  و

؛بتحةةةركهةةةذهياصةةةةوأ،هلةةةابتحةةةركالةةةء مطلقةةةاًكةةةا جةةةاهلنيإمةةةاجلهلِّ ةةةإنم،جةةةاهيً
ودي اةةايفضةةةلانهوالةقاةةلهةةةذانإالمةة قرةةةةب،صةة ر العقةةةدةحشةةةلاةةامةةة هلشةةا

اهَأوالشةةتااهِّ،أولل هةةل هنةةامغشةة بة،أومةة نشةة يفددةةةةبعيةةد ،العهةةددسسةةيم
وعلةى،أوزوجهةا ةيحةّدعليهلةا،دهاسةياهةاأنةهُنِّوظَ،هأوأمتُ،عليهواعتقادأهنازوجته

و يةهوجةهأنةه،(3 نصعليةهتضاضهاإنكانتبكراًوأر ا ،لسّيدهاّيبملشرتعمهرثا
وإنمل، ةةإنايتلةةفاملقةةدارعلةةىقةة لنيوجةةباألكثةةر،(4  قةةط ةةبمهةةرمثلهةةابكةةراً

أنةةةةهةلءمةةةهمهةةةةربكةةةةروأر : لةةةةثوجةةةهو،(5 عةةةةدبرتلةةةف للخةةةةيف  ا ةةةةدتقهةةةرمةةةة 
 ةإن،(7 واحلةدّ،املهةرهُ ةإنكانةتاجلارةةةمكرهةةلءمةَ،وإنكا عاملنيدلتحرك،(6 بكار 

 

 /أ(م نسخة ت(.291/ل4(هناةة 1 
 (زمد م  ز(.2 
-688(،خمتشةةةةةةةرالاةةةةةةة ةطيل 7/216(،خمتشةةةةةةةراملةةةةةةةءين 253-3/252(انقةةةةةةةر:األم 3 

(،134،141(،التعليقةةةةالكةةة ىطمةةة كتةةةابالغشةةةبإىلكتةةةاباسجةةةارا  ل 689
(،العءةءشرحال جيء4/315(،التهذةب 9/39(،حبراملذهب 154-7/151احلاوع 

 (.60-5/59(،روضةالطالاني 5/470-471 
 (.10/449نقر:كفاةةالنايه (ا4 
(،روضةةةةةةة471-5/470(،العءةةةةةةةءشةةةةةةرحالةةةةةة جيء 203-7/202(انقةةةةةةر:هناةةةةةةةةاملطلةةةةةةب 5 

 (.5/59الطالاني 
 (.136-134(انقر:التعليقةالك ىطم كتابالغشبإىلكتاباسجارا  ل 6 
(،احلةةةةاوع138(انقةةةةر:التعليقةةةةةالكةةةة ىطمةةةة كتةةةةابالغشةةةةبإىلكتةةةةاباسجةةةةارا  ل 7 

 (.5/471(العءةءشرحال جيء 4/311(،التهذةب 7/152 
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أومهةربكةروأر ،أومهةربكةر قةط، هلةلءمةهمهةرثيّةبوأر الاكةار كانتبكراً
،احلةدّ(2  عليهاطوجبةوإنكانتراضي،والحّدعليها،(1  يهاألوجهالثيثة؟اكار ال

وأصةةحهلاوهةةة ،(3 حهاملتةةة يوصةةحّ، ةةب:أحةةةدلا،قةة الن:وقيةةةل،ويفاملهةةروجهةةان
:املنش ل

ةناةةةةةينعلةةةةةىتضةةةةةاضإنكانةةةةةتبكةةةةةراًوعلةةةةةىهةةةةةذاوجةةةةة بأر اال ،(4 بال ةةةةة
بةةةهأجةةةابالقاضةةةيالطةةة عو،إنقلنةةةاأنةةةهةفةةةردعةةة املهةةةروجةةةب،املتقدمةةةة(5  ال جةةة هط

وهةذاأحةد،(7 وجهةاناةاًيّوإنقلناالةفرد فيوج بزمد علىمهرمثلهةاث،(6  يهلا
 ةإن،يةردلتحةركدوناآلوإنكانأحةدلاعاملةاً،قهر يها ا د ا يفتامل اضعاليت

وإنكةان،(9 وأر الاكةار إنكانةتبكةراً(8 (املهةروادوهنة كانالعاملالرجل عليهاحلّد
وإنكانةتمطاوعةة علةى،و ةباملهةرإنكانةتمكرهةة،دونهالعاملاجلارةة عليهااحلّد

 

(والةةةذعصةةةّححهالشةةةيخانهنةةةااألولأنةةةهةلءمةةةهمهةةةرثيةةةبوأر الاكةةةار .انقةةةر:العءةةةةءشةةةرح1 
 (.2/360(،أسيفاملطالب 60-5/59(،روضةالطالاني 5/471ال جيء 

 (يف ز( عليهلا(.2 
 (.252-251اسدنةل (انقر:تتلة3 
(،4/311(،التهذةب 7/152(،احلاوع 2/657(،اجللعوالفر  3/252(انقر:األم 4 

 (.5/471العءةءشرحال جيء 
 (يف ز( األوجه(.5 
(وه الشحيحم املذهب.انقر:التعليقةالك ىطم كتةةابالغشةةبإىلكتةةاباسجةةارا  6 

(،60-5/59(،روضةةةالطةةالاني 471-5/470 جيء (،العءةءشرحال139-138ل 
 (.367-3/366مغيناحملتاج 

(أحةةدلا:الطةةب،كلةةالةة زنةةتاحلةةر الطا عةةة،وهةةيبكةةر.والثةةاين:طةةب،كلةةالةة أ نةةتيف7 
 (.5/471(،العءةءشرحال جيء 312-4/311قطعطرفمنها.انقر:التهذةب 

 (.5/471(،العءةءشرحال جيء 7/69.انقر:الايان املثاتوالش اب دوناملهر((يفالنسختني8 
 (انقر:املراجعالسابقة.9 
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د الشةاهةمل ةبإالمهةر ةإنكةانمةعظة احلةلواحتةَّ،الة ت وإنتكرر،(1 ال جهني
قالاسمةام:وكةذالة وطة ،(2 كلال وط يفالنكاحالفاسدمراراً،واحدعلىاملذهب

يفالنكةاحبو يةهوجةهأنةه ة،(4 /(3 داملهةرأهنةازوجتةهتعةدّظةا ًامرأ علةى راشةهمةراراً
وهةةذاكلةةهيفالشةةاهةيف،لكةة املشةةه رةتةةدايلوهةة بعيةةد،(5  مهةةر َالفاسةةدلكةةلوطةة

كلال وطة ، قطعاً ال طتعدداملهربتعدديأمال كانتالشاهةيفاحملل ،غرياحملل
وحيةث،(7 مةراراً(6 كةوالشةرةكاملشةرتَ،مكاتاهمراراًوالسّيدجارةةَ،األبجارةةابنهمراراً

(8 القةةة لب ج بةةةهأوعلةةةى،وطئهةةةامكرهةةةةو،املشةةةرتع نكةةةانعاملةةةاً  تبةةةوجةةةباملهةةةر
لتعةةةددإتةةةيف؛أنةةةهةتعةةةدد:أصةةةحهلاوجهةةةانللشةةةي أ الةةةددهعةةةة فةةةيتعةةةدالللطاوِّ

وهةةةذه:قةةةال،لاحلةةةِّهةةةذاأنةتعةةةدداملهةةةرإ اظةةة ّقضةةةيةقةةةالاسمةةةام:و،(9 منفعةةةةالُاضةةةع
،(11 وجةةبمهةةرانوأيةةرىجةةاهيًولةة وطئهةةامةةر عاملةةاً،(10 لطيفةةةةقضةةيمنهةةاالع ةةب

، يةةةهوجهةةةةانا ًوهةةةللللالةةةكمطالاةةةةالغاصةةةبدملهةةةرالةةةذع ةةةبعلةةةىاملشةةةرتعابتةةةد
 

(،العءةةةء7/69(السابقني يلاإ اكا عاملنيدلتحركواجلارةةراضيةدلةة ت .وةُنقةةر:الايةةان 1 
 (.5/60(،روضةالطالاني 5/471شرحال جيء 

 (.5/472(،العءةءشرحال جيء 4/312ةب (،التهذ9/41(انقر:حبراملذهب 2 
(أنهال بإالمهرواحد، إنه7/210(كذايفالنسختني،والش ابكلايفهناةةاملطلب 3 

قال:...وكذلكم نكحامرأً نكاحاً اسداً،  طئهامراراً،ملنُلءمهإالمهراًواحداً،وكذلك
 زوجَته،  طئها.إ اصادفعلى راشهامرأً وظنها

 /ب(م نسخة ت(.291/ل4(هناةة 4 
 /أ(.59/ل5(انقر:املطلبالعاي 5 
 (أع:اجلارةةاملشرتكة.6 
 ب(.-/أ59/ل5(انقر:املطلبالعاي 7 
 (أع:املهر.8 
 (.5/472(،العءةءشرحال جيء 4/312(،التهذةب 7/210(انقر:هناةةاملطلب 9 
 (ق له: ةقضيالفقيهالع بمنها(.7/211النسختني،ويفهناةةاملطلب (كذايف10 
 (.5/61(،روضةالطالاني 5/472(،العءةءشرحال جيء 4/312(انقر:التهذةب 11 
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وأشةةةاراسمةةةامإىلطردلةةةا،(2 (1 طنعةةةم وهةةة قضةةةيةكةةةيماملعقةةةم:قةةةالالرا عةةةي:أحةةةدلا
إالأنةةه،الأو،سةة ا قلنةةااملشةةرتعةرجةةععلةةىالغاصةةبدملهةةرإ اغرمةةهعلةةىمةةاسةةي يت

وطردلةا،ق لبعةدمالرجة  أظهةراعلىالوعدمه،طالاةعلىق لالرج  أظهرجعلامل
،قرةةباغريهع صةاحبالتوراولُ،(3 طئتاملغش بةيفةدالغاصبدلشاهةإ اوُ يلا

الغاصةةب وحكةةموت،(4 أنةةهةطالةةببةةه:وغريلةةا،واملتةة ي،والةةذعأورده يهةةااملةةاوردع
طةةر الشةةاهةيفحةةقاملشةةرتعإالأنّ،(6 (5 /املشةةرتعمنةةهيفمجيةةعمةةاتقةةدم حكةةموت

لةةةا منهواسكةةةراه فةةةياملشةةةدّ،ولةةة ايتلفةةةايفالط اعيةةةة،أوسةةةعمنهةةةايفحةةةقالغاصةةةب
نيعلةةىايةةتيفق ليةةه يلةةاإ اايتلةةفيةةَّأنةكةة  مانِّقةةالاملةةاوردع:وةشةةاه،(7 قةة الن

وأمةاإ اأتةتاجلارةةةب لةدمة املشةرتعمة ،(8 وزارعهةاورباألرض،ربالدابةوراكاها
، طا عةةؤسة ا كانةتامل طة،بيسةندلتحةرك ال لةدرقيةقغةري ةإنكةانعاملةاً،الغاصةب
 يلءمةهقيلتةه،ضلانالغاصبم ا ه  إنانفشلحيًّ،عاملةدلتحركأمال،أومكرهة

ندناةةةةضةةلنه ةةإنكةةا،وإنانفشةةلمّيتةةاً،(9 إنمةةا يفةةةدهك لةةدهاالةةذعلةةي منةةه

 

 (زمد م  ز(.1 
 (.5/60(،روضةالطالاني 5/472(وصّححهالن وع.انقر:العءةءشرحال جيء 2 
 (.216-7/215ب (انقر:هناةةاملطل3 
 (.344(،تتلةاسدنةل 7/154(انقر:احلاوع 4 
 /ب(م نسخة ز(.249/ل3(هناةة 5 
(،احلةةةةاوع141(انقةةةةر:التعليقةةةةةالكةةةة ىطمةةةة كتةةةةابالغشةةةةبإىلكتةةةةاباسجةةةةارا  ل 6 

 (.7/70(،الايان 7/154 
اراًب ا   مته.(أحدلا:أنالق لق لال اط معميينهوالمهرعليهاعتا7 

 (.7/165والق لالثاين:أنالق لق لامل ط   معميينهاواااملهر،ألنهُمتلِّف.انقر:احلاوع 
 (.7/165(انقر:احلاوع 8 
 (.5/473(،العءةءشرحال جيء 7/207(،هناةةاملطلب 7/152(انقر:احلاوع 9 
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وهةةةةة ،(1 كةةةةةذاقةةةةةال ه،يفالضةةةةةلانوالغاصةةةةةبطرةةةةةةقٌ،قيلةةةةةةاألماجلةةةةةاينلسةةةةةّيدهبعشةةةةةر
اعلةةىمةةّأ،رسةلاوةةدملقةةدّال ةةةآلديةةرواآل،لتةةالف ليفأنةةهةضةل اعلةةىالقةة(2 /ظةاهر
ةشةةاهأنيتيت يةةها ةةيف(3 ةطاجلناةةةة والتقةةدةرمة ياصةةي،أنةةهةضةةلنهمبةةانقةةصق لنةا

وإن؟(4 بتقةةدةرجناةةةةتةةهقيلبأو،اآليت يلةةاإ اانفشةةلبغةةريجناةةةةأنةةهةضةةلنهدملقةةدر
،وهة أظهةرعنةداملةاوردع،ةضةلنهال:أحةدلا،كانبغريجناةة فيضلانهلةهوجهةان

ارالقفةةةةاليةةةةصوايتوهةةةة ظةةةةاهرالةةةةنّ:و نيهلةةةةا،(5 والاغةةةة ع،والغةةةةءاي،ووالةةةةده،واسمةةةةام
 ةةةإنقلنةةةاةضةةلنه ةةةيميكةةة أنةغةةةرم،و ةةةرمنيف ةةةلالاهيلةةةةإ اانفشةةلميتةةةاً،(6 نعةةم

وإمنةاةغةرمقيلتةه،ناةةةعلةىاملةذهبوالتقدةرم ياصيةاجل،لف اتهو ة؛عشرقيلةاألم
:مثقةةةال،(7 وكةةذاولةةةدالاهيلةةةةحكةةةاهاسمةةامعةةة شةةةيخه،قةةةدةرجناةةةةةتاالنفشةةةالبةةة م

لةالة كةانال لةدوالةذعةقتضةيهقيةاأطرةقةةالقاضةياآليت ي،بعيةدهة و،وهذاملةعهد
والغاصةةةةبكاجلةةةةاينجناةةةةةةأوجاةةةةت، جةةةةبعشةةةةرقيلةةةةةاألمنعلةةةةىهةةةةذاالقةةةة لاأ ّحةةةةرًّ

وقيةاأهةذاأنةعتة قيلتهةاأكثةرمةاكانةتمة ،(9 وهةذامةاأوردهاملتة ي،(8 اسجهاض
التقة كإ اأجهضةةتهدجلناةةةمة غةةريوقةتوإنكانةتيف،احللةلإىلحةنيال ضةةعنيحة

 

(،التهةةةةذةب137(انقةةةر:التعليقةةةةالكةةة ىطمةةة كتةةةةابالغشةةةبإىلكتةةةاباسجةةةارا  ل 1 
 (.6/50(،حتفةاحملتاج 7/69(،الايان 4/313 

 /أ(م نسخة ت(.292/ل4(هناةة 2 
 (زمد م  ز(.3 
 ب(.-/أ60/ل5(انقر:املطلبالعاي 4 
(،313-4/312(،التهذةب 3/419(،ال سيط 7/207(،هناةةاملطلب 7/152(انقر:احلاوع 5 

 (.5/192(،وهناةةاحملتاج 6/51(،وبهجءمصاحبحتفةاحملتاج 5/61روضةالطالاني 
(،وهذاال جةةههةة األوجةةهعنةةدصةةاحب5/473(،العءةءشرحال جيء 2/252(انقر:األم 6 

 (.3/367مغيناحملتاج 
 (.7/207(انقر:هناةةاملطلب 7 
 (.208-7/207(انقر:املرجعالسابق 8 
 (.319-318(انقر:تتلةاسدنةل 9 
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،قيلةةةةةةةة ماالنفشةةةال:و نيهةةةا،قيلةةةةةةةة مالضةةةرب:أحةةةدها،أوجةةةه(1 (ثيثةةةة  غشةةةب
وهةةل،(2 نسةةيبحةةرٌّدلتحةةرك ال لةةدوإنكةةانالةة اط جةةاهيً،أكثةةرالقيلتةةني:و لثهةةا

ملالةةكتةةهوعليةةهقيل،(3 واألصةةحاألول، يةةهيةةيف؟مثعتةةقرقيقةةاًانعقةةدأو،اانعقةةدحةةرًّ
وإنانفشةل،والةطالةباةاالغاصةب،اانفشةلحيةًّاجلارةةة ماالنفشالبتقدةررقّةهإنم

،أودناةةةةجةةا، إمةةاأنةنفشةةلبنفسةةهميتةةاً  ةةإنانفشةةلبنفسةةه ةةيشةةي عليةةهعلةةىن 
ةيفأنهةضلنهدلقيلةأوبعشرقيلةاآليتومقتضىمقابلهأنيتيتا يف،(4 الشحيح

و ةب،وهة األب علىاجلاينلللشةرتعالة اط(5  رَّوإنانفشلدناةةوجاتالغُ؟األم
ةعنةةةةداسمةةةةام يةةةةهوهةةةةياملرضةةةةي:أحةةةدها،ويفقةةةةدرالضةةةةلانطةةةةر ،ضةةةلانهعلةةةةىاألب

وعشةةرقيلةةةاألم،ال اجةةبأقةةلاألمةةرة مةة قيلةةةالغةةر ال اجاةةةلةةهأن:أحةةدلا،وجهةةان
،وإنزادعلةةةىقيلةةةةالغةةةر ،أنال اجةةةبعشةةرقيلةةةةاألم:وأظهرلةةةا،(6 حهاسمةةةاموصةةحّ

شةةرالنقةةرإىلعُأنةةهعةة أ الةةد:الثانيةةة،(8 ومجهةة رالعةةراقيني(7 /وجةةءمبةةهاملةةاوردع
 جةةبالغةةر علةةىا يُقيلةةةال لةةدلةة انفشةةلحيةةًّو،لغةةر لكةة ةةةرتددالنقةةربةةنيا،مقيلةةةاأل

 

 .املثاتالش ابو ثيثة(،يفالنسختني(1 
 (.5/473(،العءةءشرحال جيء 4/313(،التهذةب 7/208(انقر:هناةةاملطلب 2 
 (.5/212ال هاج /ب(،الن م60/ل5(أنهانعقدحرًّا.انقر:املطلبالعاي 3 
 (.62-5/61(،روضةالطالاني 5/473(،العءةءشرحال جيء 7/203(انقر:هناةةاملطلب 4 
 5، را منهةةا:الايةةاضيفجاهةةةالفةةرأ ةة  الةةدِّرهم.ةقةةال ةةرٌأأغةةَ (الُغرَّ يفلغًة:تطلقعلةةىمعةةان 

ياره،والُغرَّ أةضاًالعاد واألمة.والُغرَّ م كلشي يِّ
(،الءاهةةر2/768واملرادااهنا:ما ةةبدجلناةةةةعلةةىاجلنةةنيمةة عاةةد ،أوأمةةة.انقةةر:الشةةحاح 

(،الفقةةهاملنه ةةةي4/58(،اةةذةباأل ةةا واللغةةةا  244يفغرةةةبألفةةاوالشةةةا عيل 
 (.8/44علىمذهباسمامالشا عي 

 (.204-7/203(انقر:هناةةاملطلب 6 
 /ب(م نسخة ت(.292ل/4(هناةة 7 
(،أسةةةةةةةيفاملطالةةةةةةةب474-5/473(،العءةةةةةةةةءشةةةةةةةرحالةةةةةةة جيء 154-7/153(انقةةةةةةةر:احلةةةةةةةاوع 8 

 2/361.) 
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وقيلةةال لةد،أنال اجةباألكثةرمة قيلةةالغةر :الثالثةة،(1 واألقلمنهاعلىوجه،وجه
ولةة ضةةرب،(4 (3  يطةة ًطسمةةاماوجعلهةةا،(2 وهةةيالةةيتأوردهةةاالاغةة ع،الةة انفشةةلحيةةًّ

إالأنةةةهالةسةةةتحقعلةةةى،(5 التفشةةةيلاملتقةةةدملقتةةةه عليةةةهضةةةلانهعلةةى املشةةرتعبطنهةةةا 
والةتشةةة رمعةةهغريهةةةا، مةةةعاألبجةةدّ(6 طلكةة  اولةةة كةةاناجلةةةاينأجنايةةًّ،نفسةةهشةةيئاً

(8 طلةةةه قةةةالالقاضةةةي: ي عةةةلمةةةاحشةةةل،والاةةةاقيلةةةتباملشةةةرتع،السةةةدأ(7  ا لهةةةط
،مثجةةيفعلةةىاألمةةةجةةان ،لاةةِّاملشةةرتعاحملمةةا ولةة ،(9 واتبعةةهاملتةة ي،غةةر المبنءلةةةكةةل

قالالقاضي:وةضل لللالكمةاكةانةضةلنهولةده، الغر تك نلههاجلننيجداوورافُ
وجة ابالقاضةييف،(11  يةهالطةر الةثيفي  ةت :قةالاسمةام،(10 الل كانحيةًّاِّاحمل

ى ةةةةرأ،لثانيةةةةةدملةةةةريافاجلةةةةديفا ابةةةةهيفاألوىلأنةفةةةة زومقتضةةةةىج،املسةةةة لتنيخمتلةةةةف
أتلةليفاألوىلأنةةديلالسةدأيف: قةال(12  تنيالش رطاسمامإثاا احتلالنييف

؛وأتلةليفالثانيةةأنالةلةءماجلةدشةي ،وكلم ميلكالغر ةناغةيأنةضةل ،املقابلة
تلةلأنالوعلةىهةذاأ،ةدهعلىةدغاصةب(13 /والةف  والأثات،ألنهملةغشب

 

 (.7/204(انقر:هناةةاملطلب 1 
 (.4/315(انقر:التهذةب 2 
 (سقطم  ز(.3 
 (.7/205(انقر:هناةةاملطلب 4 
 (.236-235 انقر:النصاحملققل(5 
 (زمد م  ز(.6 
 (يف ت(  له(،والش اباملثاتم  ز(.7 
 (زمد م  ز(.8 
 /أ(.63/ل5(،املطلبالعاي 320(انقر:تتلةاسدنةل 9 
 /أ(.63/ل5(انقر:املطلبالعاي 10 
 (.206-7/205(انقر:هناةةاملطلب 11 
 املثاتم  ز(.(يف ت( الش ر (،والش اب12 
 /أ(م نسخة ز(.250/ل3(هناةة 13 
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وحكةةةمالةةة اط دلشةةةاهة،(1 وأتلةةةلأنةتعلةةةقبرتكةةةةالغاصةةةب، ةةةبالضةةةلانلللالةةةك
مجيةعمةاتقةةدمهيفوإةةةيد،الغاصةب وحكةموت،يةةع لةكحكةماملشةرتعالة اط يفمج

اإ اأولةةدالغاصةةبوانفشةةللةةلكةة الاغةة عأجةةاب ي،(2  يدهإةةةوطاملشةةرتع حكةموت
و يلةةاإ ا،أنةهةلءمةةهعشةرقيلةةاألم:دألظهةةريفالطرةقةةاألوىلوهةي،دناةةةال لةدميتةاً

ومةة قيلةةةال لةةدلةة انفشةةل،أنةةهةغةةرماألكثةةرمنةةه:أولةةداملشةةرتعدلطرةقةةةالثالثةةةوهةةي
.(4 قالالرا عي:وه م الع ب،(3 احيًّ

:فرو 
سثاةةةا ؛واجلهةةةلدلتحةةةركإ اأمكةةة ،اعليةةةههتااهِّشةةة:ةقاةةةلمةةة الةةة اط دعةةة ىااألول
.(5 و يهوجهأنهالةقاليفحقال لد،ةال لدكلاتقدمإ املأالهاحرةّ

واجلهةةةةلأر نقشةةةةاناجلارةةةةةةإننقشةةةةت،ليفحةةةةاليتالعلةةةةماةةةةِّ: ةةةةبعلةةةةىاحملالثةةةةاين
لاكةار وأر ا،وديل يهانقشانالة الد (6 /قيلتهاتفتيفةدهوجا إنتلِّ،دل الد 

 هةةةل، لاتةةةتيفةةةةدهمةةة الةةة الد هةةةاإىلاملالةةةكحةةةاميًردّلةةة و،(7 واألجةةةر ،دوناملهةةةر
اننانيةةة(8  يةةهقةة الن؟منةةهإ اكةةا عةةاملنيدحلةةالعواملشةةرت،ةكةة نمةة ضةةلانالغاصةةب

 املةةةءمرَّعلةةةىالقةةة لنييفضةةةلانالةةةءايناحلةةةُ وعةةة ابةةة ،ةةةةةالةةة الد دلدّيفاةةةاإ اماتةةةتينِّ
 

 (.206-7/205(انقر:هناةةاملطلب 1 
 (يف ت( وأوالده(والش اباملثاتم  ز(.2 
 (.4/313،315(انقر:التهذةب 3 
 (.5/475(انقر:العءةءشرحال جيء 4 
 /ب(.63/ل5(،املطلبالعاي 5/475(انقر:العءةءشرحال جيء 5 
 /أ(م نسخة ت(.293/ل4(هناةة 6 
 (.5/62(،روضةالطالاني 5/475(،العءةءشرحال جيء 314-313(انقر:تتلةاسدنةل 7 
(أحدلا:ةك نضامناًلقيلتهاودةةاحلر ؛مل اابسابمنهه متعدةه.8 

السابقدانقطةةعحكلةةهبنفيةةهعنةةه اقتضةةىوالق لالثاين:الضلانعليهم قيلة،والدةة؛ألن
 (.7/70(،الايان 7/153أنةنقطعحكلهم تعلقالضلانبه.انقر:احلاوع 
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وقةدمةّر،(2 وحكةىالقة لنييفصة ر اجلهةل،أنهالشي عليهيفصة ر العلةم(1 القطان
إ اوطئهةةةااملشةةةرتعوأحالهةةةا اسةةةداًطةةةيفاجلارةةةةةاملايعةةةةبيعةةةاً، لةةةكيفكتةةةابالةةةره 

قةةال،اثيثةةأقة اللةوةةتلخص يه، إنةةهةضةلنهاهةا لاتةتيفةةدالاةا عمة الة الد وردّ
أو،لجارةةةةغةةريهدلةةء اةةَأنةةهأحم:أحةةدلا،الرا عةةي:ولل جةة بيفهةةذهالشةة ر م يةةذان

وإن،أنسةةابااةةيكوجةةديفةةةده:الثةةاين،للضةةلانوجهةةانويفك نةةهسةةاااً،دلشةةاهة
وأطلةةةةقاملتةةةة يالقةةةة لب جةةةة بالضةةةةلانللل يةةةةذ،(3 دإىلاملالةةةةكحشةةةةلأثةةةةرهبعةةةةدالةةةةرّ

.(5 لن وعحهاوصحّ،(4 الثاين

شةةرقيلةةةاألمإ اأيةةذغةةرمالغاصةةبعُمنةةاةوإ،الغةةر طةةبمؤجلةةة:قةةالاملتةة ي:الثالةةث
ناالضلانبقدرها.قموما كرهةقهرإ اعلَّ،(8 وت قفاسماميفهذا،(7( 6  غر الط

 جةباملهةرلة ن ي:حيثاليقالالاندن،:ل وط الغاصباجلارةةإب ناملالكالرابع
أنةهعلةى:أحةدلا،ويفقيلةةال لةدطرةقةان، جاه هنةاقة الننوحيث،مليت ن هناأوىل

 

،وبشةةاحباملطارحةةا وهةة تشةةنيف(هةة :أبةة عاةةدهللا،احلسةةنيبةة الةةد،املعةةروفدلقطةةان1 
لطيفوضعليمتحان،قالاسسن ع:ملأقةةفلةةهعلةةىأترةةة و ةةا .انقةةر:طاقةةا الشةةا عية

(،طاقا الشةةا عيةالبةة 2/206(،طاقا الشا عيةل سن ع 4/375الك ىللساكي 
 (.1/225قاضيشهاة 

 (.5/62(،روضةالطالاني 5/475(انقر:العءةءشرحال جيء 2 
 (.5/475(انقر:العءةءشرحال جيء 3 
 (.314-313(انقر:تتلةاسدنةل 4 
 (.63-5/62(انقر:روضةالطالاني 5 
 (يف ت( العشر (،والش اباملثاتم  ز(.6 
 (.321(انقر:تتلةاسدنةل 7 
 (.7/206(انقر:هناةةاملطلب 8 
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وقةةةد،(1 القطةةةعب ج بةةةه؛ألنةةةهملةشةةةرّحدس نيفاسحاةةةال:والثةةةاين،ا ةةةيفيفاملهةةةر
اه .تقدممثله يلاإ اوط املرا اجلارةةإب نالر

وةنةةدرج،ومةةاالةرجةعبةةه،صةبإ اغةةرم: يلةةاةرجةةعبةهاملشةةرتعمةة الغاالطةرف الثةةاين
وماالةغرمهو يهص ر:، يهبيانماةغرمه

:إ اتلفةةتالعةةنياملغشةةة بةيفةةةداملشةةرتعمةةة الغاصةةبضةةل قيلتهةةةاأكثةةرمةةةااألوىل
إن ةة،مهةااملشةةرتعوأنةغرِّ،مهةاالغاصةةبولللالةةكأنةغرِّ،لتلةةفكانةتمةة القةاضإىلا

و يهق ل،(2 أوجاهيً،دحلالةرجعااعلىالغاصبس ا كانعاملاًمهااملشرتعملغرّ
و يهوجهأنهةرجع،(4 دلقدرالءا دعليه(3 /املشرتععأنالقيلةإ ازاد ع الثل رج

أناملشةرتعشةرا ً(6 طبناً علىالقة ل (5 مبازادعلىقيلتهوقتالقاضحكاهاملاوردع
تضىإحلاقهدلشرا الفاسةدأنومق،إ اتلفاملايعيفةدهةلءمهقيلتهة مالقاض اسداً

ولهالرج  ،ير يهوه ق ل ،يرأنهةرجعمبازادعلىقيلةة مالتلف ي  يهق ل 
وأماإ اكانتالقيلةيفةدالغاصب،واملنفشلة،املتشلةهبءوا دلهقطعاًذدلثل الذعب
.(7 ةداملشرتع الءمد ةطالبااالغاصبدوناملشرتعأكثرمنهايف

، جةر املثةل(8 (للالةكل :املنا عالفا تةةحتةتةةداملشةرتعمة الغاصةبةضةلنهاالثانية
جعلةىقة يالغةرورمةعمااشةر رّوسةكيفالةداررةُ،ورج عهمبااست  اهمنهاكلا الث ب

 

 /ب(.63/ل5(،املطلبالعاي 5/63(،روضةالطالاني 5/476(انقر:العءةءشرحال جيء 1 
 (.5/476(،العءةءشرحال جيء 7/211(،هناةةاملطلب 155-7/154(انقر:احلاوع 2 
 /ب(م نسخة ت(.293/ل4(هناةة 3 
 /أ(.64/ل5(،املطلبالعاي 3/419(،ال سيط 7/213(انقر:هناةةاملطلب 4 
 (.7/155 (انقر:احلاوع5 
 (زمد م  ز(.6 
 /أ(.64/ل5(،املطلبالعاي 7/155(انقر:احلاوع 7 
 .املثاتوالش اب املالك((يفالنسختني8 
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يفتقةةدكالطعةةاماملغشةة بإىلاملغشةة بمنةةهحةةىتأكلةةه(1 و يةةهقةة النتقةةدما،استةةيف
،مةةهغرّواملثةةلإ اوطةة و ةةرمنيفالرجةة  مبهةةر،(2 وهةة اجلدةةةدأنةةهالةرجةةع:الأصةةحه

وبنةةاه،(3 "وعةةدمالرجةة   يةةهأظهةةر"قةةالالرا عةةي:اً،تضةةاضإنكانةةتبكةةرويفأر اال 
وإال،إنقلنةةةاةفةةةردملةرجةةةعبةةةه؟الاغةةة ععلةةةىا ةةةيفيفأنةةةهةفةةةردأم ةةةبمهةةةربكةةةر

وةقربم املس لةماإ اأكةره:(5 /قالاملت ي،بعدمالرج  بهةوجءممجاع،(4  كاملهر
، علىالرجةلمهةرمثلهةا،وقلناةتش رعلىالء ااورجيً،امرأ علىالتلكينيم الء 

قةةالاسمةةام: ةةإنقلنةةاال،(6 علةةىهةةذااألصةةلبنةةا ً،هوجهةةانرِّيفالرجةة  بةةهعلةةىاملكةةمو
وإنقلنةاةرجةعبةه،والقاهرأنهالةطالب،هر فيمطالاةالغاصببهاحتلالةرجعدمل

اصةةب فةةةيشةةاهةيفةةةةدالغبتولةة وطئةةة:قةةال،(7 و يةةهاحتلةةةال، القةةاهرأنةةهةطالةةةب
جةع ةإنقلنةاالةر،مةااملنةا عالةيت اتةتيفةةدهوملةسةت  هاوأ،(8 احتلةالمطالاتهدملهر

.(9 أنهةرجع:أصحهلا، هناوجهانإنقلناةرجعمثَّو،بضلانمااست  اه هذهأوىل
والةرجةةعبةةه،جالغاصةةباجلارةةةةاملغشةة بة  طئهةةاالةةءوجلءمةةهمهةةراملثةةل:لةة زوّالثالةةث

،ول استخدمهاوغرمأجرااملةرجةعاةاعلةىالغاصةب،يًعلىالغاصبوإنكانجاه

 

 (م النصاحملقق.98يفل (1 
(،التعليقةةةةالكةةة ىطمةةة كتةةةابالغشةةةبإىل8/216(،خمتشةةةراملةةةءين 3/252(انقةةةر:األم 2 

(،العءةءشرح4/315(،التهذةب 7/212(،هناةةاملطلب 143كتاباسجارا  ل 
 (.5/477ال جيء 

 (.478-5/477العءةءشرحال جيء (3 
 (.4/315(انقر:التهذةب 4 
 نسخة ز(./ب(م 250/ل3(هناةة 5 
 (.342(انقر:تتلةاسدنةل 6 
 (.7/216(انقر:هناةةاملطلب 7 
 (.7/215(انقر:هناةةاملطلب 8 
 (.3/369(،مغيناحملتاج 5/478(انقر:العءةءشرحال جيء 9 
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أو،(2 /وإ اأولةةدهاالةةءوج،(1 وةرجةةعبقيلةةةاملنةةا عالةةيتتلفةةتحتةةتةةةدهعلةةىالشةةحيح
يفرجةة  املشةةرتعاةةا:وقيةةل،(3 املةرجةةعبةهقيلةةةال لةةدعنةدانعقةةادهحةةرًّااملشةرتعوغرمةة

حكةى؟ول نقشتدل الد  غةرماملشةرتعاألر  هةلةرجةعبةه،هركالرج  دمل،ق الن
جةة هوعةة املةةراوز أهنةةميرّ،كقيلةةةال لةةد،والرا عةةيعةة العةةراقينيأنةةهالةرجةةعبةةه،اسمةةام

، يكةةةة ن يةةةةها ةةةةيفاآليت يهةةةةاإنشةةةةا هللاتعةةةةاىل،(4 ة ةةةةةالسةةةةلاوةّبدآلعلةةةىالتعيةةةةا
والةرومين، ييوالانةدن،والطة ع،لقضةا املةاوردع قةدقطةعا،ون قشايفهاتنيالنساتني

ولةةة ماتةةةتيفةةةةةدهرجةةةعبقيلتهةةةاعنةةةةد،(6 وقطةةةعالقاضةةةيحسةةةةنيبعدمةةةه،(5 دلرجةةة  
املراوز .
وغراسةه فةةي،ه أوغةةرأيفاألرضاملغشة بة قلةةعاملالةكبنةةا،:إ ابةةيفاملشةرتعالرابعةة

عنداسمةاموأ ةىتبةهوالةده:أظهرلا،رج عه ر نقشانقلعهلاعلىالغاصبوجهان
وال،(7 عةةة الةةةنصيكةةةوحُ،وايتةةارهالقاضةةةيوهةةة مةةةاأوردهالعراقيةةة نواملتةة يأنةةةهةرجةةةع

 

(،العءةةةةةءشةةةةرحالةةةة جيء318-4/317(،التهةةةةذةب 217-7/216(انقةةةةر:هناةةةةةةاملطلةةةةب 1 
 5/478-479.) 

 /أ(م نسخة ت(.294/ل4(هناةة 2 
(،3/420(،ال سةةةةةيط 7/155(الشةةةةة ابأنةةةةةهةرجةةةةةعبةةةةةهعلةةةةةىالغاصةةةةةب.انقةةةةةر:احلةةةةةاوع 3 

 (.2/361(،أسيفاملطالب 5/478(،العءةءشرحال جيء 4/315التهذةب 
(،7/217(الش ابأّناسماموالرا عيحكياع العراقينيأنهةرجعبه.انقر:هناةةةةاملطلةةب 4 

 (.5/478العءةءشرحال جيء 
(،التعليقةةةالكةة ىطمةة كتةةةاب7/155(الشةة ابأهنةةمقطعةة ابعةةدمالرجةة  .انقةةر:احلةةاوع 5 

(،املهلةةةةا ل سةةةةةن ع9/39(،حبةةةةراملةةةةذهب 142الغشةةةةبإىلكتةةةةاباسجةةةةارا  ل 
 6/71-72.) 

 /ب(.65/ل5(انقر:املطلبالعاي 6 
(،344اسدنةةةةةل (،تتلةةةةة7/301(،هناةةةةةةاملطلةةةةب 691(انقةةةةر:خمتشةةةةرالاةةةة ةطيل 7 

 (.5/64(،روضةالطالاني 5/478العءةءشرحال جيء 



 كتاب الغصب        اجلواهر البحرية

247

فةقأنقالالاغ ع:والقياأأنهالةرجعمبا،فقعلىالعلار أنييفيفأنهالةرجعمبا
.(1 ىم يراجاألرضوماأدّ،العادعلى

أو هةةةب،كلةةةالةةة سةةةقطتةةةةدالعاةةةد،باملغشةةة بيفةةةةداملشةةةرتع:لةةة تعيةةةّا امسةةةة
وإنكةةةانو ةةةة،(2 كلةةةالةةة قتلةةةه، ةةةإنكةةةانبفعلةةةهاسةةةتقّرضةةةلانهعليةةةه،أوبشةةةره، عةةةه

وهةةة يةةةيف:قةةةال،روىاملةةةءينأنةةةهنةةةصعلةةةىأنةةةهةرجةةةع، اوةةةةةوغةةةرماألر لللالةةةك
الةرجةعبةه: قةالاألكثةرون،ولتصحابطرةقان،(3 قياسه؛ألنهل هلككلهملةرجع

.(5 جهاملءينومايرّ،املنش ل، يهق الن:يرون وقالاب سرةجو،(4 قطعاً

فيقيلتةهمبةاتأورقيقاً،احرًّ:الةن  نقشاناملغش بةدل لدس ا كانال لدالسادسة
كلةةةةالةةةة أزال،ولةةةة ماتةةةتيفةةةةةدهسةةةةقطعنةةةةهضةةةلانالةةةة الد ،(6 نقةةةصدلةةةة الد أمال

نجةةراحأروقلنةةاأر مقةةدّأواةةا،رراحةةةلةةي اةةاأر مقةةدّوكةةذالةة جرحةةهج،بكاراةةا
طةةيفمةةالةة قطةةعةةةده، إنةةهةسةةقطاألر ،وانةةدملتمثمةةا ،الرقيةةقتضةةل دألر 

ول وهبالغاصةب،مقط عاً إنما وجاتقيلتهأةضاً، إنه بقيلتهغريمقط  
دحلةةةةةالوغةةةةةرمقيلةةةةةةال لةةةةةد فةةةةةيرج عةةةةةهاةةةةةاجةةةةةاهيً(7 /واسةةةةةت لدهااملّتهةةةةةب،اجلارةةةةةةة

 

 (.4/316(انقر:التهذةب 1 
 (5/477(،العءةءشرحال جيء 214-7/213(انقر:هناةةاملطلب 2 
(،214-7/213(،هناةةاملطلب 3/254(ملأقفعلىكيماملءينيفخمتشره.انقر:األم 3 

 /أ(.66/ل5املطلبالعاي 
(،مغةةين5/477(،العءةةةءشةةرحالةة جيء 3/420(وهةة األظهةةريفاملةةذهب.انقةةر:ال سةةيط 4 
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، ادعىال اهبعليهوأنكرهاملتهةب ةالق لقة لال اهةب، إنقلناالرج  ،(1 وجهان
والةرجةع،رالغاصباملغشة بمة غةرياملالةكلةءماملسةت جرأجةر املثةللللالةكأجّول 

قةةالاسمةةام:وةرجةةعاةةاعنةةد،(3 ولةة  ةةا حتةةتةةةدهغةةرمقيلتةةه،(2 اةةاعلةةىالغاصةةب
،وةرجةعمبةاغةرملللنفعةةالةيت اتةتحتةتةةده،ول أعارهغرماملسةتعرياألجةر ،(4 املراوز 

وكةةةةذامةةةةاغةةةرملتجةةةةءا الفانيةةةةة،(5 ويفرج عةةةهمبةةةةاغةةةةرملللنةةةا عالةةةةيتاسةةةةت  اهاالقةةة الن
وضةةةةابطهةةةةذهاملسةةةةا لأنةنقةةةةر يلةةةةاغةةةةرممةةةة ترتيةةةةبةةةةةدهعلةةةةىةةةةةد،(6 دالسةةةةتعلال

علةىأنالوإنديةل يةه،الغاصبع جهلإنديل يةهعلةىأنةضةلنهملةرجةعبةه
وعلةةةىهةةةذالةةة كةةةان،(7 ناسةةةت  اه قةةة النإو،مةةةاةقابلةةةهرجةةةعةضةةةلنه ةةةإنملةسةةةت فِّ

والثلةةةةر ،  كةةةةلالسةةةةخلة،أوشةةةة ر  ةةةة  ر ،املغشةةةة بشةةةةا  نت ةةةةتيفةةةةةداملشةةةةرتع
وإنهلكةتيفةةده ةاحلكمكلةا،(9 كةاملهر(8 وغرمهالللالك فيالرج  الةاالقة الن

،(12 كسةةةابوكةةةذاالقةةة ليفاأل:قةةةالاملتةةة ي،(11 هااملنةةةا عالةةةيتملةسةةةت  ِّ(10 /تقةةةدميف

 

(أحدلا:ةرجع؛كلاةرجععلىالاا ع.1 
والثةةاين:الةرجةةع؛طةةيفالاةةا ع؛ألنةةهضةةل لةةهسةةيمةال لةةد،وال اهةةبمتةة  ملةضةةل سةةيمةشةةي .

 (.5/64(،روضةالطالاني 5/478(،العءةءشرحال جيء 4/319انقر:التهذةب 
 (.5/479العءةءشرحال جيء (،4/317(،التهذةب 351(انقر:تتلةاسدنةل 2 
 (.41-9/40(انقر:حبراملذهب 3 
 (.7/216(انقر:هناةةاملطلب 4 
 (.242انقر:النصاحملققل (5 
 (.2/362(،أسيفاملطالب 5/65(،روضةالطالاني 5/479(انقر:العءةءشرحال جيء 6 
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 (.242انقر:النصاحملققل (8 
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 /أ(م نسخة ز(.251/ل3(هناةة 10 
 (.242انقرالنصاحملققل (11 
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وإن،مةا يفةةةدهواوالاهيلةةإ اوضةةعتهحيةًّ،اجلارةةةوجةءماسمةام نةةهةرجةعبقيلةةولةةد
والقةةةاهرأنةةةهال،يفةةةةدالغاصةةب هةة علةةةىا ةةيف يلةةةاإ اانفشةةةلمّيتةةاًانفشةةلمّيتةةةاً

املشةةةرتع(3  عاسرتضةةةطولةةة ،(2 لةةةاتقةةةدم ةةةإنقلنةةةاةضةةةل  ةةةاحلكمالرجةةة  ك،(1 ضةةةلان
وةغةرمبةدل،(5 يفاملهةر(4 أولدغريهوغرمأجر املثل فةيالرجة  القة الن،اجلارةةولده

املغشةة بةبعلةةفاهيلةةةكلةةالةة علةةفال،وإنانشةةرفإىلسةةخلةالشةةا املغشةة بة،اللةةِب
واعلةةةمأنكةةةلمةةةاةرجةةةعبةةةه،(8 بةةةهعلةةةىالغاصةةةب(7  وةرجةةةعطقةةةالالاغةةة ع:،(6 املالةةةك

ماالةرجةعبةهوكل،املشرتععلىالغاصبإ اغرمهالةرجعبهالغاصبعليهإ اغرمه
.(9 الغاصبعليهإ اغرمهاملشرتعإ اغرمهرجعبه

  

 

 (.208-7/207(انقر:هناةةاملطلب 1 
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 (.242انقرالنصاحملققل (4 
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 فصط 
سةة ا وضةةعه،هبةةرئمةة ضةةلانهأووليةةّ،أووكيلةةه،الغاصةةباملغشةة بإىلاملالةةكلةة ردّ
قةاليفالتتلةة:إالأنةكة ن،(1 يفالايةععةل لةكقاضةاًوإنمل ُ،أوبنيةدةةه،يفةده

يففةيوةك:قةال،قاضةاًير يةك نوضعهبنيةدةةه قاضهمب ضع(2 /املالكةستحق
أووكيلةةةةهيف،يفامل ضةةةةعالةةةةذعأيةةةةذهمنةةةةهحبضةةةةر املالةةةةك(3 واملنقةةةة لأنةضةةةةع،الدابةةةةة
وإ ا،حضةةة رلاإ ابلةةةغا ةةة إليةةةةهأنةةةهوضةةةعهيفمكانةةةهمةةة ةثةةةقبةةةةهبغةةةريأو،القةةةاض

ولة ،نشةبمة ةقاضةهعنةه إنامتنةع،لءمهاحلاكمأيذهأأحضرهإليه امتنعم أيذه
،(4 ويفوجة بقاضةهعليةهوجهةان، إنقاضهمنةهبةرئ،  ا بهإىلاحلاكمغا ااًكان

وكةةذااحلكةةملةة ،إنشةةا هللا(5 وسةةي يتيفكتةةابال دةعةةة،يفجةة ازهقةة الن:وقةةالغةةريه
،والةةة أالغاصةببر ةعةةةدهعة املغشة بقطعةةاً،(6 اشةتاهعلةىالغاصةةباملغشة بمنةه

كيةدة ةإنكانةتةةدهاقة،ولة ردهإىلمة غشةاهمنةه،هإىلمكانهقالبعضهم:ول ردّ
،(7 ااملسةةتعرييفأحةةدالةة جهنيبةةرئوكةةذ،واملسةةتام،واملسةةت جروال كيةةل،واملةةرا ، املةة دَ
،ولةة كةةانال كيةةليفالايةةع،(8 ةةة أومل،والسةةار مل ةةء،كةة اقةةةكيةةدالغاصةةبتإ املو

قةةالالاغةة ع:أتلةةلأنةكةة نكلةةا،هةةاعليةةهأواملةةرا تعةةدىيفالعةةنيحةةىتضةةلنها ردّ
جهةةةمةة ون  مةة أنةةهمةةعك نةةهضةةامناًوجةةهالةة ا ،و يةةهوجهةةان،هةةاعلةةىاملسةةتعريلةة ردّ
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ولة كةان،ولللةرا احلةا بعةده،بةدليلأنلل كيةلالايةعبعةدالتعةدع،املالكيفاحلفة 
والفةر أن،كالغاصةبأقطعةاًوأتلةلأنالةة ، يحتللهذاىوصارضامناً تعدّامل دَ

 إ اتعدىزال لكوالتحقدملغشة بحةىت،ال دةعةليستإالاسمساكلللالكأمانةً
:قةال،وال كيةليفالايةع،طيفاملةرا ،دوعليهالرّ، زلهبعدالتعدعحفقه أق لال

ومنةدةل،د عةهإليةهكثة بعليةهقةر ةإنكةاناملة ىلهإليةهنُمثردّول أيذم العاةدشةيئاً
ريلةةمة األجةاآليةذألة (1  وكةذا:طقةال،إليةهبةرئةعلةلاةا ةردّومسةحا ،علىرأسةه

وإنكانةةتةةةدالعاةةدعليةةهليسةةتإب نمةة الهملةةة أ،هةةاإليةةه؛ألناملالةةكرضةةيبةةهوردّ
ولةة د املالةةكاملغشةة بمةة الغاصةةب،(2 يةةذمنةةهدلةةردإليةةهحةةىتةشةةلإىلسةةّيدهاآل
أوصةةداقاً،أوأجةةر ،يفيلةةعأوجعلةةهلةةهع ضةةاً،أقاضةةهوإمه(3 ه/هاةةوأو،الزمةةاًبيعةةاً
وإنقلنةاهةة ، ةةإننقلنةاهبةةرئ،لةكلِّعلةىأقةة الالموإندعةهبشةةرتا يةاراناةةيف،(4 بةرئ

وأناألصةةةحأنةةةه،(6 هنةةةهمنةةةهوتقةةةدميفالةةةره أنةةةهالةةةة أبر،(5 ةم قةةة ف ةةةال ا  م ق  ةةة
وةةة أ،(9 وايتةةارالقفةةالالةة ا  يفاسجةةار ،(8 والت كيةةل،ةةةدا دوناسجةةار دس(7  ةةة أط
،ولةة أوصةةىلةةهدملغشةة ب هةة مةة ضةةلانهقاةةلمةة  امل صةةي،سعتةةا دونالكتابةةةد

اامللةةكم قةة فوإنقلنةة، ةةإنقلنةةاامل صةةىلةةهالميلةةكإالدلقاةة لدامإليةةه، ةةإ امةةا 
ال صةية قةدصةارملةكغةريهيفةةده إنردّ،إنقلناميلكدمل  برئو، ال ا  م ق  ة

 

 (يف ز( وكذلك(.1 
 (.215(انقر: تاوعالاغ عل 2 
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 (.2/156(،أسيفاملطالب 330انقر:تتلةاسدنةل (8 
 (.329(انقر:تتلةاسدنةل 9 
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ولة ،(1 وإنتلةفقاةلالةتلك  ةي،دوملةردضةل  إنمتك م الرّ،م غريقشدمنه
والثةةاين،أنةةهالةةة أ:أحةةدلاوجةةءمبةةهالعراقيةة ن،أوصةةىلةةهمبنفعةةةومةةا وقاةةل  جهةةان

 ناملالةةكسةةقطأوقتلةةهإب،حرقةةهأأو،ولةة أكةةلاملغشةة ب،(2 أنةةهةةة أ:ايتيةةارالفقةةال
العارةةةةكضةةلانالغشةةب ةةي(4 /ولةة أعةةارهمةة الغاصةةب ةةإنقلنةةاضةةلان،(3 الضةةلان

،لاةةدَّتوإنقلنةةاةضةةل قيلتهةةاةةة مالتلةةف املةةذهبأنصةةفةالضةةلانالت، ا ةةد لةةذلك
ومةةا، ال لةةدمضةةل نولةة كةةاناملغشةة بايلةةة  لةةد بعةةداسعةةار ،كلةةالةة رهةة منةةه

الغاصةةباملغشةة بإىلةةةدولةة ردّ،(5 مضةةل نقطعةةاًاألجةةءا دالسةةتعلالغةةريمةة هتةة  َّ
أو،هرأوأعةا،أوأقرضةهمنةه،أوجعلةهرأأمةالسةلم،منةههمالكهدهةضلان ندع

جةةهأوزوّ،عةهأوأودَ،أووهاةه،رهمنةهكلةةالة أجةَّنةةماأهإليةهدهةةوإنردّ،(6 بةرئسة ماً
يف أةةةإالأنةةه،هملةةة أدلينقةة؛لهإليةةه سةةلَّكةةاننقةةداًأوليايعةةه؛لهإليةةهأوسةةلَّ،اجلارةةةة

أنةهوحكةىالةرومينوجهةاً،(7 لك هنامضةل نةعلةىاملسةت جر؛اسجار م ضلاناملنا ع
الةةةكجةةةاهيً ةةة مرهأنةشةةةعل يةةةهالنةةةار فعةةةلملةةةة أإنكةةةاناملولةةة كةةةانحطاةةةاً،(8 ةةةة أ

:قةالاملتة ي:إنقلنةا،أوةقشةرهوةسةللهجةاهيً،ليشةاغه؛إليةهالثة بول سّلم،دحلال
قضةةا ً؛هعليةةهولة ردّ،وإنقلنةةاةةةدهةةدضةةلانبةةرئ،ةةداألجةةرياملشةرتكةةةدأمانةةةملةة أ
 

 (.332(انقر:تتلةاسدنةل 1 
 (.485-10/484(انقر:كفاةةالنايه 2 
 (.333(انقر:تتلةاسدنةل 3 
 /ب(م نسخة ز(.251/ل4(هناةة 4 
 (.6/512 (،الايان334(انقر:تتلةاسدنةل 5 
(،العءةةةةءشةةةةرح9/78(،حبةةةراملةةةذهب 2/207(،املهةةةذب 358(انقةةةر:تتلةةةةاسدنةةةةل 6 

 (.5/410ال جيء 
(،العءةةةةةء4/319(،التهةةةةذةب 2/207(،املهةةةةذب 363-362(انقةةةةر:تتلةةةةةاسدنةةةةةل 7 

 (.5/11(،روضةالطالاني 411-5/410شرحال جيء 
 (.9/78(انقر:حبراملذهب 8 
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ولة غشةبشةيئاً،(2 الةدة كلةالة دعةه(1 /دون،عليةهبةرئمة الضةلانلدة كةانلةه
لك.لكهلداللةاليدعلىاملِّاوإنملةتحققأنهم،هوة أم ةدإنسانوجبعليهردّ

:فرو 
والشةةةي لةةةهيفالفحةةةل،كهةةةالةةةه ال لةةةدملالحمعليهةةةا َ(3 ايلةةةةوأنةةةءا:لةةة غشةةةباألول

والشةةةي عليةةةه، ال لةةةدلةةةهوأنةةةءاهعلةةةىايلةةةةولةةة غشةةةب حةةةيً،(4 نقةةصأوملةةةةنقص
قةةالالرا عةةي:ولةةكأنتقةة لوجةةبأن،(5  يغةةرمالةةنقص إالأنةةةنقصدسنةةءا، ل نةةءا
قةةالالنةة وع:وهةة ،(6 سةةتئ ارلةةهجةة ازاالعلةةىا ةةيفيف  نةةءالجوجةة بشةةي رةةرّ
.(7 ع اعلىالشحيحوإمنا رّ،عليهجخمرّ

واللللالكأنةكلفه، عندهملةك لهغسلهن َّتأو،سه ن ّ:ل غشبث دًالثاين
وإن،وإننقةصضةل النقشةان، إنغسله إنملأدفنقةص ةيشةي عليةه،غسله

وإنحشةةلمنةةهنقةةص هةة ،واحتةةيجيفغسةةلهإىلمؤنةةة هةةيعلةةىالغاصةةبهجنسةةاًردّ
وإنكةةان،وكةةذاإنكةةانصةةاغاً، بما عةةاغةةريالةةده  عليةةهبدلةةه ةةإنكةةاناملغشةة،عليةةه

 

 /أ(م نسخة ت(.296/ل4(هناةة 1 
 (.364-363(انقر:تتلةاسدنةل 2 
ءمو:ال ثاةةان،ومنةةهنةةةَءموالتةةَّي ،ونةةءاالةةذكرعلةةىاألنثةةىأع:وطئهةةا.3  ءمو،والنةةةَّ (أنةةءامةة ي  مةة النةةةَّ

ا والةةدواب،والاقةةر،انقةةر:العةةني  (،13/177(،اةةذةباللغةةة 7/387والةُقةةالإالللشةةَّ
 (.478(،مع ملغةالفقها ل 15/319نالعرب لسا

 (.5/66(،روضةالطالاني 7/67(،الايان 9/100(،حبراملذهب 3/260(انقر:األم 4 
 (.5/215(،الن مال هاج 7/67(،الايان 9/100(انقر:حبراملذهب 5 
 (.5/480(انقر:العءةءشرحال جيء 6 
 ( وإمنا ّرع هعلىاألصح(.5/66الطالاني (يفروضة7 
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وااليتشةال،وإال كاملةا ع،إنقلنةاميكة  هة كةالث ب،انايفعلةىإمكةانغسةلهدهناً
.(1 يلهك لدامليتةاقيفالده الن  ة

لاملتةةة ي:قةةا،شةةةبالعةةنيمةة الغاصةةةب ةة برأاملالةةكاألولعةةة الضةةلان:لةة غُالثالةةث
كةةةانبعةةةدإنألنةةةه؛و يةةةهنقةةةر،(2  هةةة كةةةدة عليةةةهطالةةةببقيلتةةةهةُصةةةحاسبةةةرا إالأنةةةه

وإنكةانقالةه هة كلةالة أبةقالعاةد،التلفملةشحق لهكدة عليه؛ألنةهدةة حقيقةة
:قةةال،(3 والقةةاهرأنةةهأرادهةةذه،مةة الغاصةةبوأبةةرأهعةة قيلتةةهالةشةةحعلةةىالشةةحيح

وهةذاظةاهرإن،(4 وانقلبالضلانعلىالثاينحقاله،وإنملكهإمهبرئم الضلان
نالعةةني ىإالأنةكتفةة،أمةةاإ املةقةةدر يقهةةرأنةةهالةشةةح،قةةدراألولعلةةىانتءاعةةه

مةةةةةةاملوإنأ نلةةةةةةهيفاسةةةةةةرتجاعه الضةةةةةةلاند  :قةةةةةةال،(5 هنةةةةةةامةةةةةة ضةةةةةةلاناملشةةةةةةرتع
وإن، ةةإ ااسةةرتجعه ةةإنكةةانعلةةىوجةةهال دةعةةةارتفةةعالضةةلانعلةةىاملةةذهب،ةسةةرتجعه

وأ ن،هأووهاهةامنة،ينصةحولة دعهةامة الغاصةبالثةا،(6  ةيكانعلةىوجةهالةره 
إنو،أمانةةيفةةدهبةرئاألولأةضةاًإنأودعهمنهوقلناةشةريو،لهيفقاضهابرئاألول

.(8 ةءلالضلانع واحدمنهلا(7 /أووكّلهدلايعمل،أوزوجها،وهاهامنه

 

(،5/67(،روضةالطالاني 5/481(،العءةءشرحال جيء 428-427(انقر:تتلةاسدنةل 1 
 (.2/362أسيفاملطالب 

 (.366(انقر:تتلةاسدنةل 2 
 (.5/215/أ(،الن مال هاج 67/ل5(انقر:املطلبالعاي 3 
 (.366تتلةاسدنةل (انقر:4 
 (.5/215/أ(،الن مال هاج 67/ل5(انقر:املطلبالعاي 5 
 (.366(انقر:تتلةاسدنةل 6 
 /ب(م نسخة ت(.296/ل4(هناةة 7 
 (.5/216(،الن مال هاج 5/481(،العءةءشرحال جيء 367(انقر:تتلةاسدنةل 8 
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لةة أبةةرأاملالةةكالغاصةةبالثةةاينعةة الضةةلانبةةرئاألول؛ألناألول::قةةالالقفةةالالرابةةع
جعلةةىوأمةةاقالةةه يخةةرّ،الإن ةةرضبعةةدتلةةفاملةةقةةالالرا عةةي:هةةذابةةنّي،(1 كالضةةام 
.(2 قا املاليفةدهبالغاصبمعصحةإبرا 

ومةةةانقةةةصمةةة قيلةةةة،ضةضةةةل الةةةنقوأتلةةةفالةةةنقض،ونقضةةةها:غضةةةبداراًا ةةةام 
د؟ يةهوجهةانوإىلوقةتالةرّإىلوقةتالةنقضأأجةر مثلهةاداراًوهلةضل ،(3 ةصالعر

ةدالعاديفةده إنةهتلّشُوقاسهعلىمال ،وأ ىتالاغ عدلثاين،(4 للشي أ حامد
القةةاهرو،(5 قةال:ورأةةتيفاجمللة  طي ةه،وضةةلاناليةد، ةبعليةهأجةر مثلةهسةليلاً

.(7 وكذااحلكمل اهندمتالدار،(6 أنهدل  احملاملي

 

 (.5/67(،روضةالطالاني 5/481 (انقر:العءةءشرحال جيء1 
 (.5/481(انقر:العءةءشرحال جيء 2 
(،لسةةةان3/1044(العرصةةةة:كةةةلابقعةةةةبةةةنيالةةةدورواسةةةعةلةةةي  يهةةةابنةةةا .انقةةةر:الشةةةحاح 3 

 (.7/52العرب 
(جةةةءماحملةةةاملي،والعلةةةرايندألول،و نةةةهةضةةةل بعةةةد لةةةكأجةةةر مثلهةةةاعرصةةةة.انقةةةر:الايةةةان4 

 (.2/362(،أسيفاملطالب 5/480العءةءشرحال جيء (،7/73 
 (.210-209(انقر: تاوعالاغ عل 5 
أ ةةدبةة الةةدبةة أ ةةدبةة القاسةةمبةة إ اعيةةلبةة الةةدبةة إ اعيةةلبةة (هةة :أبةة احلسةة 6 

نيف،مةة شةةي يه:سةةعيدبةة أدنالضةة المَلحةةامِّليالاغةةدادع،اسمةةامالفقيةةهصةةاحبالتشةةا
،ومةة تيميةةذه:حامةةداسسةةفراةيين،اسمةةامعلةةيبةة عاةةدالةةر  الاكةةا يوالةةده،والشةةي أ 
عليب  بت،املعروفد طيةةبالاغةةدادع،والقاضةةيعلةةيبكرأ دب اسماماحلا  أ 

ب احملس ب علةةيالتنةة يي،ومةة مؤلفاتةةه:املقنةةعيفالفقةةه،والت رةةةديفالفةةرو ،تةة يفسةةنة:
(،طاقةةا الشةةا عيةالكةة ىللسةةاكي405-17/403ه.انقةةر:سةةريأعةةيمالنةةاي  415

 (.369-1/366(،طاقا الفقها الشا عيةالب الشيح 4/48 
 (انقر:املرجعالسابق.7 
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 ةإنتلةةفيف،الةكلةةريدهعلةىامل؛مة الغاصةبِّاملغشة بَغاصةةبٌ:لة غشةبَالسةادأ
،(1  كرلةااملتةة ي،وإنتلةةفقالةه فةيضةلانهوجهةان،هضةل ردّةةدهبعةدالةتلك مة 

لةريدهعليةه؛  يذهصدةقسةّيدهبقأحيثسئلع عاد،يف تاوعالقاضيمارالفهو
 ةةإنهةةربقاةةلالةةتلك ،لهإىلاحلةةاكمعنةةدعملةةاأيةةذهال اجةةبأنةسةةلِّ: قةةال،ربهةة 

 ةةإن،قطةةة ةةإنمالكهةةاغةةريمعلةة مطةةيفاللا،أوبعةةدهضةةل ،هإليةةه ةةيضةةلانمةة ردّ
وجةءم،جهنييفج ازاأليةذوبيفاسمامال جهنياملتقدمنيعلىو،(2 كذاحكله لمعُ

.(5 وقدتقدم،(4 ر الغاصباحل(3 /د ازاأليذم 

بأجةةةر الةةةدارأوطةةةعةةةتمةةة ةةةةده هةةةلءِّمثانتُ،:غشةةةبعرصةةةةوبةةةيف يهةةةاداراًالسةةةابع
كلةالة غشةبعاةداً،الةدارمثةلبيف يهام ترااالءمهأجةر قالالقاضي:إنم؟العرصة

تغليقةاًوإنبيفم غريه عليهنشفأجر مثلالدار،بأجرتهحا كاًطلهاحلياكةوعلّ
.(6 ويفهذانقر

(7 قلةةمهةةاإىلاملالةةك لاتةةتمةة الطّ ردّ،:لةة ز رجةةلدملغشةة بةيفةةةدالغاصةةبالثةةام 
.(8 ااعلىالءاينعوالةرجلءمالغاصبقيلتها

 

(أحدلا:ةضل ؛ألنحش لاملاليفةدهلي إب ناملالك.1 
 (.280والثاين:الةضل ؛ألنقشداأليذملشلحةاملالكالملشلحةنفسه.انقر:تتلةاسدنةل 

 (.255-254(انقر: تاوعالقاضيحسنيل 2 
 ز(./أ(م نسخة 252/ل3(هناةة 3 
 (.7/170(انقر:هناةةاملطلب 4 
 (.73انقر:النصاحملققل (5 
 (.2/155(،الفتاوعالفقهيةالك ى 252(انقر: تاوعالقاضيحسنيل 6 
ق:وجةةعوأملالةة الد .انقةةر:الشةةحاح 7  (،مع ةةم10/225(،لسةةانالعةةرب 4/1517(الطَّلةةم

 (.293لغةالفقها ل 
 (.207(، تاوعالاغ عل 251 تاوعالقاضيحسنيل (انقر:8 
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قالاسمام:الرج   يهإىلالعةاد ،هادارجارهررُيفداره  حر شَ:ل أوقد راًالتاسع
والنةار، يضلانوهمقتشداًوماعدّ،للعاد اقتضىالضلاناًزهأهلالعاد داولاعدّ 

،(3  للعةةاد زالقشةبكالنةةاراجملةةاو(2 /وبيةة  ،(1 العةةرةشحيفاليسةري وقةةتهاةة بالةرم
ويفوقةةت،قتضةةيضةةلا ًتوقةةالاملتةة ي:النةةاراجلةةارعاةةاالعةةاد وقةةتسةةك نالةةرةحال

وأطلةةق،(4  للعةةاد زوكةةذاالنةةارالعقيلةةةاجملةةاو،قتضةةيالضةةلانتهةةاها اةةاوالحا ةةلةردا
غةريه نةهال(5 أديفملكةه طةار شةرار وأحرقةتكةُالقاضيالق ل نهإ اأشعل راً

أويفظللةةةةالليةةةل،إنكةةةان لةةةكوقةةةتهاةةة برةةةةح:القفةةةالقةةةالإنّ:وقةةةال،ضةةةلان
 النةةاروأحرقةةتيفأرضةةه تعةةدّوقةةالاملةةاوردع:إ اأحةةر حشيشةةاً،(6 وإال ةةي،ضةةل 

بةةه ةةإنكانةةتوإنكةةانمتشةةيً، ةةإنكةةانغةةريمتشةةلدحلشةةيش ةةيضةةلان،زر غةةريه
ها اةةاإىلجهتةةهوإنكةةان،ءر اا اةةاإىلغةةريه ةةيضةةلانالةةرةحمشةةرو ةعةة جهةةةالةة

مث،هحللةةةةهسةةةةطحتةقةةةةال:ولةةةة أوقةةةةديفوقةةةةتسةةةةك هنامةةةةا،(7  فةةةةيالضةةةةلانوجهةةةةان
احلكمل سقىأرضه  نفقوكذا،ها تعد وأحرقت يضلانيعشفت شر يفطف

 ةةإنجةةاوزالعةةاد  نكةةانالةةذعأرسةةلهمةة ، سةةدزرعةةهأأوجةةاره،هةةدمجةةدارمةةامنهةةا

 

تقلابةةه،ومةةاعةةُر للكةةرم،والسةةقف،وبنةةا مةة قضةةاان1  (العرةشةُطلقعلىمعانمنها:ماةُسم
ل.انقةةةر:الشةةةحاح  (،املع ةةةم4/265(،مقةةةاةي اللغةةةة 3/1010ةُر ةةةعوةُ ثةةةقحةةةىتةُقلةةةِّّ

 (.2/593ال سيط 
 نسخة ت(./أ(م 297/ل4(هناةة 2 
 (.7/300(انقر:هناةةاملطلب 3 
 (.254(انقر:تتلةاسدنةل 4 
دأ:مةةاُ لةةعمةة الطعةةام،وكةةذلكمةة الةةدراهم.انقةةر:العةةني 5  (،اةةذةباللغةةة5/304(الكةةُ

 (.2/527(،املشااحاملنري 10/28 
 (.10/491(انقر:كفاةةالنايه 6 
النارأنتسرعإىلجهةالرةح.(أحدلا: ب؛ألنم طاع7 

 (.13/475وال جهالثاين:ال ب؛ألنها بالرةحلي م  عله.انقر:احلاوع 
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إنو،ملةكجةارهحةاجءضةل علةىالشةحيحاملا    حاجةةأرضةهوملةكة بينةهوبةني
وقةدسةقىمة ،ةملةعلةماةااةقنوإنكةانيفأرضةه،مل اوزالعاد يفسقيها يضلان

،هاضةةل  ي:إنعلةةماةا لةةمةسةدّيقةالالانةدن،سةراف نفةةذمنهةاإىلأرضغةةريهغةريإ
؛القةالالقاضةي:ةضةل علةماةاأمو،(2 وه ظاهركيماملتة ي،(1 إنملةعلماا يو

 سقاها خرجما هةاإىلأرضغةريهضةل مةاملة،وكذال كانتأرضهمستعلي،لتفرةطه
،هدِّدمةةاجةةر العةةاد بتعهةةاتعهةةايوعلةةىمةة ةسةةق:قةةالاسمةةام،(3 دهاعلةةىالعةةاد سةةة

ولةةة ،(4 واخنفاضةةةها،وارتفاعهةةةا،ورياواةةةا،وصةةةيبتها،لةةةف لةةةكديةةةتيفالاقةةةا تور
 علةةىزوإنغلاةةتاجملةةاو،العةةاد أوال ةةيضةةلاناوالسةةاقيطةةاوز،ايفأنامل قةةدنشةةكك

.(5 الق احتللختر هعلىالق لنييفغلاةالق يفالن اسا 

كةةانبٌغشةةاهاغاصةة ،(7 طب صةةية يةةرو لهةةاآل(6 /:إ اكانةةتاجلارةةةةل احةةدالعاشةةر
إناسةةرتدهاو،يغشةةاهلل ارةةةةبقةةاصةةاحباحللةةله ةةإناسةةرتد،للحلةةلأةضةةاًغاصةةااً

ومةا ،لل لدحىتلة انفشةل(9 (اًصااغ رضىم لهاحلللالةاقى(8 (عدب صاحاها
.(10 تهاعيَّهملةضلنهلتنةتلك م ردّقالأ

 

 (.10/492(،كفاةةالنايه 13/475(انقر:احلاوع 1 
 (.255(انقر:تتلةاسدنةل 2 
 (.10/492(انقر:كفاةةالنايه 3 
 (.301-7/300(انقر:هناةةاملطلب 4 
 (.10/492(،كفاةةالنايه 7/300(انقر:هناةةاملطلب 5 
 /ب(م نسخة ت(.297/ل4(هناةة 6 
 (سقطم  ز(.7 
 .(324تتلةاسدنةل الش اباملثات.انقر:و بغري(،(يفالنسختني8 
 انقر:املرجعالسابق.الش اباملثات.و غشاها(،(يفالنسختني9 
 (.324-323اسدنةل (انقر:تتلة10 
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  ةةّرصةةاحب،(1 هشةةكمَشمؤير  ضةةعرجلةةهعلةةىمةةرجةةيًياشةةميرجةةل:عشةةراحلةةادع
قةةالالقاضةةي:ولةة ، ةةبعلةةىواضةةعالرجةةلنشةةفالضةةلان، شةةكرجلةةه تلةةءّلمشَّال

،لشةكشطةيفال، حشةلمب ةرد علةهروضعهعلى ةله عليهكةلالضةلان؛ألنا ة
.(2  ل كانيفالقيام  ضعرجلهعلى ةله  رّهوه قا موجبنشفالضلان

لقىاملالةةك ةة ، نيةةاً(4  سةةّ رهوطخاةةء يةةه  ةةا رجةةليل؛تنةة راً(3  سةةّ رط:الثةةاينعشةةر
قةال،لتسةخنياألول ةاحرت ملةك أرت لة اكتفةىدكهقدراً يهالع نيوملةعرف رت

وملأوالً(6  سةّ رطوكةذالة ،نشةفالضةلان نيةاً(5  سّ رطالقاضي: بعلىالذع
.(7 ةعرفاملالك احرت ةلءمهنشفه

،ها اللحمحةراماعلىعنقشا غريلا ذحبأمرّاسكيناً(8 :مسلمود سيالثالثعشر
وعلةةىاملسةةلمنشةةفأر النقشةةان،هلةةَّاجمل سةةيكُقةةالالقاضةةي:أتلةةلأنةقةةالةضةةلنه

ةبةةني وأتلةةلأنةقةةال ةةبالكةةلعليهلةةا،وعلةةىاجمل سةةينشةةفه،ك هنةةامذب حةةةوحيةةّ
سةةةةعةتولةةةةاكةةةةال جهني يلةةةةالةةةة كةةةةانيفسةةةةفينة،علهلةةةةاحلشةةةة لاسزهةةةةا بف؛دلسةةةة ةة

 

ةةة،ومعناهةةةا:حةةةذا وأُطلةةةقيف1  ك:كللةةةة ارسةةةيةمعرَّبةةةة،وأصةةةلهايفالفارسةةةية،مَجمشكة شةةةَ (الشَّلم
ادسبرةسةةةمواحلرةةةةراأليضةةةر، العربيةةةةعلةةةىنةةة  مةةة أحذةةةةةالرِّجةةةلكاملةةةداأ،ةكةةة نمطا عةةةً

 (.274ل وةك نمرصًَّعادلذهباأل ر.انقر:املع مالعر أل ا امليب 
 (.246(انقر: تاوعالقاضيحسنيل 2 
 (يف ز( سخ (.3 
 (يف ز( وسخنه(.4 
 (يف ز( سّخ (.5 
 (يف ز( سّخ (.6 
 (.247-246(انقر: تاوعالقاضيحسنيل 7 
لسةةان(اجمل سي:مفردواجللعد أ،واجمل سيمنس بإىلاجمل سةةيةوهةةمقةة مةعاةةدونالنةةار.انقةةر:8 

 (.407(،مع ملغةالفقها ل 222(،املطلععلىأب اباملقنعل 6/213العرب 
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واالحتلةةال(2   ضةةعإنسةةان يهةةاعةةدل غرقةةتهةةلةضةةل الكةةلأوالعشةةر؟(1 أعةةدال
واملسةلم،ةضل اجمل سةينشةفقيلتهةا:ونقلع املاوردعأنهقال،الثاين كرهالرومين

.(3 وهذاغرةباقالهال ملةك املشاركلهيفالذبحد سيًّنقشنشف

مث،ع يةهوصةةرف نةهإىلاملغشة بمنةةهايةوضةا منةةه ،:عاةدغشةةبشةيئاًالرابةععشةر
والةاطةل،وةسةرتدالسةّيدمةاأيةذهمة الةثل (4 /وجداملغش بسّلمإىلاملغش بمنةه

.(5 بيعالعاد

 طةار شةرار   حرقةت،انحةدادوهة ةطةر احلدةةد:ديلرجلإىلدكّا ام عشر
.(6 أودونهعلىاحلدادس ا ديلإب نهث بهقالالقاضي:الضلان

،بعةةدبل غةةهبةةه للالكةةهأنةطالاةةه،وأطعلةةهولةةدهالشةةغري:غشةةبمةةاالًالسةةادأعشةةر
وهةةةلةرجةةةعبعةةدالغةةةرمعلةةةىمةةة ،أنألةةةفعلةةىأنةةةهالةلءمةةةهشةةي (8 (7 /وال ةة زلةةةه

.(9  يهوجهان؟أطعله

 

دلاملِّثةةةل،والنقةةري،ونشةةفاحللةةلةكةةة نعلةةىأحةةدجنةة الاعةةةري.1  ل،والعةةِّ دم (األعةةدالمجةةععةةِّ
 (.2/588(،املع مال سيط 11/432(،لسانالعرب 2/38انقر:العني 

لالضلانعلىاأليري.( يهوجهان،أحدلا: بك2 
 (.248-247والثاين:ةُ زّ علىاألعدال.انقر: تاوعالقاضيحسنيل 

 (.7/194(،احلاوع 9/74(انقر:حبراملذهب 3 
 /ب(م نسخة ز(.252/ل3(هناةة 4 
 (.249(انقر: تاوعالقاضيحسنيل 5 
 (.5/172(،الن مال هاج 250(انقر: تاوعالقاضيحسنيل 6 
 /أ(م نسخة ت(.298/ل4(هناةة 7 
 (أع:الش .8 
 (.5/217(،الن مال هاج 244-243(انقر: تاوعالقاضيحسنيل 9 
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مث،عشةةرة  طحنهةةا عةاد دلسة  إىل،:غشةبحنطةةةقيلتهةامخسة نالسةابععشةر
،(1 قةالالقاضةي:ةضةل  ةاننيبسةابنقشةاناحلنطةة،تمخسةنيمثتلفةتياءهةا الغة

م، ةةةةة نقشةةةةةاهنابسةةةةةابزمد قيلةةةةةةا اةةةةةءنوالة كلةةةةةالةةةةة نسةةةةةيالعاةةةةةداحلر ةةةةةةمثتعلةةةةةّ
.(2 أيرى

قةال،وايةتلطمبالةهوملةتليةء،أوغةريه،:ل كةانيفةةدهمةالحةرامبغشةبالثام عشر
 ةةإنامتنةةعاملالةةك،يفالت بةةةأنةرتاضةةىهةة واملالةةكدلقسةةلةهطرةقةة:الغةةءاييفاسحيةةا 

،ليقةاض لةك؛مرجةلمتةدةّناكةّحليقاضعنه إنمل دحاكلةاً؛ر عاألمرإىلاحلاكم
،اأوحاةًّ،ليشةر هإىلاملغشة بمنةهسة ا كةاندراهةم؛نفسةه لةكب إنمل ةدعةءلهة 

لمتييةةةةءقةةةةدركةةةةلمةةةة املخةةةةتلطقاةةةة لةةةة أرادأنيت،أوحنةةةة هوأةةةةللةةةةهالاةةةةاقي،أو هاةةةةاً
يةةرون:ال ةة زحةةىتوقةةال ،مةةادامقةةدراملغشةة بدقيةةاًقةةالبعضةةهم: ةة ز،املغشةة ب

 يناغةةيءواحلةراممتليةّمة معر تةةه َوأةةِّ،مالكةةه ةإنملةعةرف،والت بةةة،اسبةدالءهبنيّةةيةّميُ
،(4 طرةةةةقمكةةةةنعومشةةةا،والةةةربط،(3 والقنةةةاطر،يفاملشةةةا،العامةةةةكاملسةةةاجدهأنةشةةةر 

وةناغةةيأنةتةة ىل لةةك،إال يتشةةد بةةهعلةةىالفقةةرا و، هةةامةةاةشةةرتكاملسةةل ن يةةهوحن
،عاملةاكةمرجةلدةّنةاًأبةل،مل ةءالتسةليمإليةه ةإنملةكة أهةيً،القاضيإنكانأهةيً

،ولةهأنةتشةد بةهعلةىنفسةه،هبنفسةه اّلتةء ةإنع ة، إنالتحكيمأوىلم االنفراد

 

 ( الطح (.244(كذايفالنسختني،ويف تاوعالقاضيحسنيل 1 
 (.3/99(،الفتاوعالفقهيةالك ى 244القاضيحسنيل (انقر: تاوع2 
(،6/50(القنةةاطر:مجةةعقنطةةر ،وهةةي:مةةاةُاةةيفعلةةىاملةةا للعاةة رعليةةهكاجلسةةر.انقةةر:العةةني 3 

 (.2/507(،املشااحاملنري 2/796الشحاح 
هةةيأحةةدأعقةةم(مكة:أمالقرى يهةةاالكعاةةةاملشةةر ةقالةةةاملسةةللني،ومقشةةداحلةةاجواملعتلةةر،و4 

(،28-25مةةدناحل ةةةاز،تقةةةعغةةةرباملللكةةةةالعربيةةةةالسةةةع دةة.انقةةةر: كةةةاماملرجةةةانل 
 (.45-43(،م س عةاملدنالعربيةواسسيميةل 188-5/181مع مالالدان 
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،حابيةةةرونمةةة األصةةةقةةةالالنةةة وع:وكةةةذاقالةةةه ،(1 وهةةةمأوىلوعيالةةةهإ اكةةةان ا قةةةرا 
إ اصةةةر هإىلنفسةةةةهو،ععلةةةةيهمقةةةالالغةةةةءاي:وإ اصةةةر هإىلالفقةةةةرا وسةةةّ،(2 والسةةةلف
فضةاأ ةإن،يقشدبنيالطةر نيإ اصر هإىلعياله لمو،يضيقماأمكنهز ه لمحيثج ّ
ةاملةطعلةهمنةةهإالأنةكة نيفبرةةةّوإنكةةانغنيةًّ،ععليةهوسةةّ ةةإنكةان قةرياً،بةهإنسةا ً
حةةالالفقةةريأنةةهلةة علةةم ةةإنعلةةممةة ، إنةةهيفمعةةيفالفقةةريحبيةةثال ةةدشةةيئاً،وحن هةةا
كوتةر،ليكة نقةدمجةعبةنيحةقالضةيا ة؛الوأية هدحلة، منةهأحضةرالطعةامرّ تةَاحلال
ريفاحلةةةرامإ احشةةةليفاملعةةةد أثةةةّالةكتفةةةي ن لةةةكالفقةةةريالةةةةدرع؛ألنّو، داا ةةة

،راكاةةاًوال ةة زلةةهاحلةةجمةة هةةذااملةةالإ اكةةان قةةرياً،ةعةةرفأكلةةه سةةادالقلةةبوإنمل
.(3 و  زماشياً،ةركاهيفالالدنةشرتعبهمرك دًأكلاال  ز

قةةالالةةرومين:القيةةاأأن،لةةه:لةة كةةانعليةةهدةةة لرجةةل لةةا والوارفالتاسةةععشةةر
والةتشةةد بةةهطةةيف،(4 (  ةةاهم واحلةةاكم،ةد عةةهإىلاحلةةاكم؛ألنةةهصةةارلللسةةللني

 كةةةانمةةةة عليةةةهالةةةةدة لةةة: ةةةإنقيةةةةل:قةةةةال، اةةةةابعةةةداحلةةة ل ةةةإنلةةةةهالتشةةةدّ،قطةةةةاللا
وإن،قلناإن لهه إليهبرئ؟هلة أ،(6 الدة إىلحاكمجرجانفذ  ن،(5 بط ستان

وقةالوالةدعاألشةاهأنةهةة أ؛ألنةه،والةتةههإليهوه بط ستانالةة أ؛ألنةهيفغةريفذأن
 

 (.129-2/127(انقر:إحيا عل مالدة  1 
 (.9/351(انقر:اجملل   2 
 (.132-2/130(انقر:إحيا عل مالدة  3 
 .املثاتوالش اب  نيهم(،(يفالنسختني4 
(َطَ ِّسةةةةتان:مدةنةةةةةمعرو ةةةةةيفيراسةةةةانوتشةةةةتللعلةةةةىعةةةةد بلةةةةدانمنهةةةةا: مةةةةل،ودهسةةةةتان،5 

واسةةرتاد وغريهةةا،وهةةياآلنوالةةةةكاةةري مةة والم إةةةران،وتقةةعمشةةالشةةر مدةنةةةطهةةران.
 (.4/13 (،مع مالالدان2/887انقر:مع ممااستع م 

(ُجرجان:مدةنةمشه ر عقيلةبنيط ستانويراسان،وقيل:إنأولم أحدفبنا هاةءةد6 
اب املهلبب أ ُصفر ،وهيم املدناليتيّراااملغ ل،وهيالي ممدةنةإةرانية،وهيمركء

 (.419-417(،بلدانا ي ةالشرقية 2/119اا قةجلستان.انقر:مع مالالدان 
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،يةرإ اأمكنةههإىلقاضةيبلةد  ةلءمهإنفةاهقاض ول ملةك يفبلد،قا ممقاماسمام
وقةةدبةةرئ،رلةةهوارفالةطالاةةهولةة د عةةهإىلالقاضةةيمثظهةة،وكةةانالةشةةلإىلاسمةةام

يفكانأنةقالإنظهرأنهأتلل:عد عإىلالقاضي؛ألنه  بالغا بوقالوالددل
كلالة أعطةاهللقاضةي،يرطيفمال كانيفبلد ،القاضيبلدهالة أدلد عإىل

وأتللأنةقالالة أ،واجلهل،إ الةفرت احلالبنيالعلم،معالعلمب ج دهيفالالد
.(1 والوجهلهعندع:؛ألنهد ععلىتقدةرعدمال ارفوكانطي هقالأصيً

،  يةةةذهووضةةةعه،ضةةةعهيفدكانةةةك: يةةةه اكهةةةوقةةةال:لةةة د ةةةعإىلرجةةةلإ  ًالعشةةرون
اةةائةتُأنالفاكهةةجِّ:وقةال،  ةا هالةدا عوطلةبمنةهاس  ،أكةلمة الفاكهةةشةيئاًو

ةلءمةةهقةةالالةةرومين:أتلةةلأنةقةةال؟ناولةةهتلمنةةهعلةةاهةةلةلءمةةهأنةسةةتحِّ،هدةةةةلةةك
أو،والةةةتمإالدلقاةة لإمةةاصةةرأاً، لةةك؛ألنالقاةة لملةكةة حشةةلعلةةىجهةةةاادةةةة

.(2 ودلقاضبعده،معيًف
،أوكتابعهةد   تلفةهلءمةهقيلتةه،اأوصكًّ، يًّ:ل غشبمنهسِّاحلادعوالعشرون

تلفهولك اةاول ملة،أمال(3 /ملكهلتس ا بطلاحت اجاملالكبهيفتثايتوإنق
نقصقيلةةةالكتةةاببةةذلك يضةةل مةةةاتةةا يةةهمةة يةةطوثيقةةة ةةيشةةي عليةةهإالأنمةة

.(4 ل ثيقتهوإبطاالً،بهراراًضرإن عل لكإعءّولك ةُ،نقص
منةةةةهأو(5 / حرقةةةةه الرمةةةةادلللغشةةةة ب أوغةةةةريه،:لةةةة غشةةةةبيشةةةةااًالثةةةةاينوالعشةةةةرون

.(7 وأ ىتالاغ عدألول،(6 للغاصب؟ يهوجهانيفالاحر
 

 (.9/104(انقر:حبراملذهب 1 
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 كتاب الغصب        اجلواهر البحرية

264

:غشةةةةباثنةةةةاندابةةةةة هلكةةةةتيفةةةةةدةهلا علةةةةىكةةةةلمنهلةةةةانشةةةةفالثالةةةةثوالعشةةةةرون
قةالالاغة ع:إال،يةريذاملالةكقيلتهةامة أحةدلا ةيرجة  لةهعلةىاآلأ ل ،قيلتها

مبعيفأنلهعلىصةاحبالدابةة، ريجععلىشرةكهالغاصب،مبالكالدابة(1 أالةقفر
الدابةةةيفةةةدكةةل(2 (هلكةةت وإن،ولةةهعلةةىشةةرةكهحةةق ريجةةععلةةىغةةركغرميةةه،حةق

رجةةةععلةةةىحةةةدلاأ ةةةإ اأيةةةذاملالةةةكالقيلةةةةمةةة ، كةةةلمنهلةةةاضةةةام جلليعهةةةا،منهلةةةا
،يلةةعلةىصةاحاهعالقوإنكاناايكيفةدأحدلارجعالغارمدلي،شرةكهدلنشف
.(3 يفةدهإنكاناايك

.(4 ةتل هكتابالشفعةإنشا هللاتعاىل

 

 ( أنةقفر(.224 تاوعالاغ عل (كذايفالنسختني،ويف1 
 .املثاتوالش اب حشلت((يفالنسختني2 
 (.224(انقر: تاوعالاغ عل 3 
 /ب(م نسخة ت(.299/ل4(هناةة 4 





 

 
 






 الفهــــــارس

 هرأاآلم القر نية. -1
 هرأاألحادةثالنا ةةواآل ر. -2
يفالنصاحملقق. هرأاألعيماملرتجمام -3
 هرأاأللفاوالغرةاةاملفسَّر . -4
 هرأاألماك والالدان. -5
 هرأالكتبال ارد يفالكتاب. -6
 هرأاملشادرواملراجع. -7
 هرأامل ض عا . -8
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 فهرس اآلايت القرآنية
 الصفحة السورة رقمها  اآلية م

1 
  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ

ٍّ َّ 

ب لعلران102

2 
  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 خي  حي جي يه ىه جهمه ين ىن  من خن حن

 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي

بالنسا 1

3  باألحءاب70 َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ

4 
 حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب ُّٱ

 َّ مخ جخ مح جح  مج

باألحءاب71

5 
 خل حل مكجل لك  خك حك جك مق حق مف

 هل مل
بالءمر9

6  باجملادلة11ٱَّهئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ُّٱ
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 فهرس األحاديث النبوية
 الصفحة طرف احلديث م
بم سلكطرةقاًةلتل  يهعللاًسّهلهللالهبهطرةقاًإىلاجلنة 1
بم ةُردهللابهيرياًةفقههيفالدة  2
رتمٌم غءو تَا ك --َقدَِّمرس ُلهللا 3 114...،أوييَ ،ويفَسهم ااسِّ
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 فهرس األعالم املرتجم هلم يف النص احملقق
 الصفحة الكلمة م
132.إبراهيمب أ داملروزع 1
49.ة سفب عادهللاإبراهيمب عليب الشريازع 2
133.إبراهيمب منش رب مسلم،املشرعالشا عي،املعروفدلعراقي 3
130.دب أ أ دالط عأ اب القال 4
48.أ دب علرب ُسرةجالاغدادعاب سرةج 5
74أ دب  ارأب زكرمب الدب حايبالقءوةيناب  ارأ 6
46ب عليأ دب كشاسب 7
64أ دب الدب أ داسسفراةيينّ 8
255أ دب الدب أ دب القاسمب إ اعيلالمَلحامِّلي 9

141إ اعيلب أ دب الدالرومين 10
66إ اعيلب أعب إ اعيلاملءيناملشرعاملءين 11
115.احلس ب أ دب ةءةدب عيسىاسصطخرع 12
150.احلس ب احلسنيب أ هرةر الاغدادعاب أ هرةر  13
46.احلس ب عادهللاب أعالاندني ي 14
49.احلس ب الدب العااأ 15
117.احلسنيب شعيبب الدب احلسنياملروزعأب عليالسن ي 16
200.احلسنيب صا،ب يرياناب يريان 17
220.احلسنيب عليب ةءةدالاغدادعالكرابيسي 18
44.احلسنيب الدب أ داملراو ع 19
129.احلسنيب الدب عادهللاالط عاحلناطي 20
243.احلسنيب الدالقطّان 21
41.احلسنيب مسع دب الدالفرّا الاغ ع 22
222الربيعب سليلانب عاداجلااراملرادع 23
101سليمب أة بب سليمالرازع 24
43طاهرب عادهللاب طاهرالط ع 25
43.النيساب رععادالر  ب م م ناملت ي 26
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 الصفحة الكلمة م
93.عادالسيدب الدب عادال احدب الدب أ دب جعفرالاغدادع 27
149.عادالعءةءب عادالسيمب أ القاسمالسيمالعءاب عاد 28
40.عادالكركب العيمةأ الفضلالرا عي 29
56.املروزععادهللاب أ دب عادهللاالقفالالقفالالشغري 30
40.عادامللكب عادهللاب ة سفإماماحلرمنياجل ةين 31
41.عادال احدب إ اعيلب أ دالط عّالراومين 32
173.عادال احدب احلسنيب الدالشيلرع 33
83.ب الدب أ دب الدب   رانالف رايناملروزععادالر  الف راين 34
102عادهللاب الدب هاةهللاب املطّهرب أ عشروناب أ عشرون 35
َرُزومرِّع 36 55عثلانب عادالرَّ  ب عثلانب م سىالكردعالشَّهم
41.عليب الدب حايباملاوردع 37
مب الشاشي 38 57.اَُلَّدب عليالَقاسِّ
129.دليب مُجيعب جنااملخءومي 39
70.الدب أ دب أ ة سفااروع 40
48.الدب أ دب الدالعاادعااروع 41
53.الدب أ دب الدالكنايناملشرعاب احلداد 42
85.الدب عادامللكب يلفالسلليالط ع 43
161.الدب عادهللااملسع دع 44
دالط سيالغءاي 45 40.اَُلَّدب اَُلَّدب اَُلَّدب َأ م
70.النعلانب  بتب ُزوطى،الك يفأب حنيفة 46
131.أعب أ ا ريب ساملب سعيدب عادهللاب الد 47
54.أعب شرفب مِّرىب حس احلءاميالن وع 48
86.ة سفب أ دب كجالدِّةَن رعاب كج 49
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 فهرس الكلمات الغريبة
 الصفحة الكلمة م
126اسبرةسم 1
132األتةمرُجَّة 2
196اسجانة 3
61اآلُجرّ 4
151حلالعنيكأ 5
74االيتيأ 6
46األر  7
َتسَخر 8 116اسم
162استسقىالاط  9

تطرا  10 61االسم
62اسسطال 11
39عارستامل 12
260األعدال 13
152اأَلكَله 14
187األمرد 15
108األنمثيان 16
44االنمدِّراأ 17
115االندمال 18
119الااز 19
39الااقي  20
112ال بط 21
190الاَةءمر 22
116الُاضمع 23
126التِّّ م 24
25  99التِِّّبم
193التعءةر 26
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 الصفحة الكلمة م
 51التفلي  27
44التَلحاق 28
187متعَّط 29
164الثغر 30
87اجلِّراب 31
واجَلصا 32 213اجلِّصا
119اجلََلد 33
43احَل ر 34
75احلر  35
74احلِّرمز 36
61احلش 37
39احلنطة 38
193ا َء 39
109ا لراحملرتمة 40
62الدَّرمب 41
188الدَّغل 42
82الدِّةة 43
107الدةنار 44
213الرايام 45
215الرشا  46
112الرَّض 47
56الرَّطماة 48
161الر   49
50الره  50
81الءِّ  51
126الساا ك 52
82السَُّاع 53
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 الصفحة الكلمة م
لة 54 84السَّخم
76السرجني 55
كة 56 193السِّّ
ل 57 162السِّّ
122السَّلم 58
60السَّ م 59
221السَّ ةق 60
135الشط 61
قمص 62 144الشِّّ
َشك 63 259الشَّلم
141الشريج 64
182الشا  65
123الشافمر 66
123الَشنمجُ 67
256الطَّلمق 68
109الطنا ر 69
89المعادِّةَة 70
106عاقلةالرجل 71
255العرصة 72
257العرةش 73
162العشيد  74
90العقار 75
227العقر 76
126العن  77
240الُغرَّ  78
126الفانيذ 79
يل 80 229الَفشِّ
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 الصفحة الكلمة م
190الَقءّ 81
107الَقسامة 82
100القشَّاب 83
112القشعة 84
47القشيل 85
140القفيء 86
123القلاقم 87
108القِّ  88
126الكا  ر 89
74الكتاب 90
257الُكدأ 91
47جلَّةاملا  92
91اللاَقطة 93
259اجمل سي 94
232الملِّح   95
ب 96 113المُلحتسِّ
125املخيض 97
108املَدبَّر 98
61املرازةب 99
108املست لد  100
121املشرّا  101
82املضيعة 102
123املغارف 103
126املغمءول 104
121املفاز  105
108املكاتب 106
165امل ضحةم الش اج 107
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 الصفحة الكلمة م
213م كِّ  108
76امليَتة 109
44النَّاش 110
111النَّاِّيذ 111
142ندَّالاعري 112
253النةَّءمو 113
75النص 114
185النقر  115
186ااِّرا  116
162اارةسة 117
109الَ َدك 118
70ال دةعة 119
96ةداألمانة 120
96ةدالضلان 121
127النفط 122
72الضلان 123
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 فهرس األماكن والبلدان
 الصفحة البلد م
115بغداد 1
262ُجرجان 2
262َطَ ِّستان 3
120عر ا  4
153الك  ة 5
153املدةنة 6
261مكة 7
دق ل 8
دإمخيم 9

هأسي ت 10
هاملنية 11
هالقاهر  12
2قل لة 13
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 الكتب الواردة يف الكتابفهرس 
 الصفحة الكتاب م
111األحكامالسلطانيةلللاوردع 1
261،111إحيا عل مالدة للغءاي 2
94أسرارالفقهللقاضيحسني 3
159،221للشا عياألم 4
198الاسيطللغءاي 5

تتلةاسدنةاملت ي 6
45،45،49،52،

117،120،217،
250

142،169التنايهأل إسحا الشريازع 7
129الذيا رجملليب مجيع 8
60،72،76،127 تاوعالاغ ع 9

47 تاوعالقاضيحسني 10
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 فهرس املصادر واملراجع.
  :،أل القاسةمعاةدالةر  بة الةدالفة رايناإلابنة عن أحكام فرو  الداينةة -1

(،وعنةةةةةهصةةةةة ر يف722958ه(،خمطةةةةة تيفدارالكتةةةةةباملشةةةةةرةةبةةةةةرقم: 461
 (.8183اجلامعةاسسيميةبرقم: 

 األوزان املعاصرة. موضةو : معادلةة كاةلقضااي الز  اسعةالت دوةأحباث وأعمال الن -2
األردنيةةةةةةاملللكةةةةةة–.علةةةةةانابألوزان واملكاييةةةةةط املعاصةةةةةرة رعيةواملكاييةةةةةط الشةةةةة 

ه.13/1/1420-10ااامشية
املةةةاوردعاحلسةةة علةةةيبةةة الةةةدبةةة الةةةدبةةة حايةةةب ،ألاألحكةةةام السةةةلطانية -3

،سةةةنةالطاةةةع:القةةةاهر –الناشةةةر:داراحلةةةدةث(،حتقيةةةق:أ ةةةدجةةةاد،450  :
م.2006–ه1427

،ه(505  :أل حامةةدالةةدبةة الةةدالغةةءايالط سةةي،إحيةةاء علةةوم الةةدين -4
لانان،الطاعةاألوىل.–بريو ،داراملعر ةالناشر:

،أل أةعزكةرمبة الةداألنشةارع  :أسىن املطالب يف شرح روض الطالةب -5
أ ةد،لشةهابالةدة حاشية الرملةي الكبةري علةى أسةىن املطالةبه(،ومعه926

 ه(،الناشر:دارالكتاباسسيميالطاعةاألوىل.957الرملي  :ب  ء 
أل احلسةةةةة علةةةةةيبةةةةة أ بكةةةةةرااةةةةةروع  :اإلشةةةةةارات إىل معرفةةةةةة الةةةةةزايرات،  -6

ه.1423ه(،الناشر:مكتاةالثقا ةالدةنّية،القاهر ،الطاعة:األوىل611
،حتقيةةق:سةةعدالةةدبةة أ ةةدااةةروع ،ألشةةراف علةةى وةةواما احلكومةةاتاإل -7

دكتة را اققةةيفه،رسةالة1431،الطاعةةاألوىلأ دب صا،الش ابالر اعي
اجلامعةاسسيميةدملدةنةاملن ر .

ه(،الناشةةةةةر:دارالعلةةةةةم1396، ةةةةةريالةةةةةدة بةةةةة الةةةةة دالءركلةةةةةي  :األعةةةةةالم -8
م.2002الطاعة:ا امسةعشر،للليةني
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يليةةةلبةة أةاةةةكالشةةةفدع  :،لشةةةيحالةةدة أعيةةان العصةةةر وأعةةةوان النصةةر -9
ةة(764 -دارالفكةةراملعاصةةر،بةةريو لناشةةر:،حتقيةةق:دل عةةةمةة احملققةةني،اهة
 م.1998–ه1418،الطاعةاألوىلس رم–دارالفكر،دمشقولانان،

ة(682:رمبة الةدبة الة دالقةءوةين  ءكةلآاثر البالد وأخبةار العبةاد،  -10 ،هة
بريو .–الناشر:دارصادر

احلسةةنيسةةحا بةة ،سآكةةام املرجةةان يف ذكةةر املةةداان املشةةهورة يف كةةط مكةةان -11
الطاعةة:لانةان،–الناشةر:عةاملالكتةب،بةريو   :القرنالرابعاا رع(،املن م
.هة1408األوىل

ةةةةة(،204  :الشةةةةةا عيعاةةةةةدهللاالةةةةةدبةةةةة إدرةةةةةة  أل،األم -12 دارالناشةةةةةر:هة
م.1990-هة1410،األوىلالطاعةلانان،–بريو ،املعر ة

ه(،حتقيةةق:585  هللابةة الةةدبةة أ عشةةرونسةةعدعاةةد ،ألاالنتصةةار -13
عاةةدهللابةة سةةعدالدوسةةرع،رسةةالةدكتةة را اققةةةيفاجلامعةةةاسسةةيميةدملدةنةةة

املن ر .
قاسةةمبةة عاةةدهللال،أنةةيه الفقهةةاء يف تعريفةةات األلفةةال املتداولةةة بةةني الفقهةةاء -14

ةة(978الرومةةياحلنفةةةي  :الق نةة ع الناشةةةر:دار،أةةعحسةةة مةةراد،حتقيةةةق:هة
.هة1424-م2004الطاعة:،الكتبالعللية

،للةةةدكت رإ اعيةةةلسةةةاملعاةةةدالعةةةال معاصةةةر(،الناشةةةر:مكتاةةةةالبحةةةث الفقهةةةي -15
–ه1429املللكةةةالعربيةةةالسةةع دةة،الطاعةةةاألوىل–األسةةدع،مكةةةاملكرمةةة

م.2008
دهللاعاةةةةدهللابةةةةدرالةةةةدة الةةةةدبةةةة عاةةةة ،ألالبحةةةةر احملةةةةيط يف أصةةةةول الفقةةةةه -16

ةةةةةة1414الطاعةةةةةةة:األوىل،،الناشةةةةةةر:دارالكتةةةةةة ه(،794الءركشةةةةةةي  : -هة
.م1994
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ه(،حتقيةق:أ ةدعةءو502،لعادال احدب إ اعيةلالةرومين  حبر املذهب -17
لانان،الطاعةةاألوىل–عناةةالدمشقي،الناشر:دارإحيا الرتافالعر ،بريو 

م.2002–ه1423
أل الفةةةةدا إ اعيةةةةلبةةةة علةةةةربةةةة كثةةةةريالقرشةةةةيالاشةةةةرعمث،البدايةةةةة والنهايةةةةة -18

دارإحيةا الةرتافالعةر ،الطاعةة:األوىلالناشةر:الدمشقي،حتقيق:عليشةريع،
م.1988-هة1408

الشة كايندالدب علةيبة الة،البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع -19
.بريو –الناشر:داراملعر ةه(،1250  :

عاةدالةر  بة أ بكةر،جلةيلالةدة بغية الوعاة يف طبقةات اللغةويني والنحةاة -20
املكتاةةةةة،الناشةةةةر:الةةةةدأبةةةة الفضةةةةلإبةةةةراهيمه(،حتقيةةةةق:911السةةةةي طي  :

لانان.–صيداالعشرةة
  :أعبة أ ا ةريالعلةرايناحلسني ،ألالبيان يف مذهب اإلمام الشافعي -21

الطاعةةةةة:،جةةةةد –الناشةةةةر:داراملنهةةةةاج،قاسةةةةمالةةةةدالنةةةة رعه(،حتقيةةةةق:558
م.2000-هة1421األوىل،

شل الدة أب عاةدهللاالةدبة ،لاتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم -22
اشةةر:دارالن،الةةدكت ربشةةارعةةّ ادمعةةروفه(،حتقيةةق:748الةةذه   :أ ةةد

م.2003الطاعة:األوىل،،الغرباسسيمي
،أل سةةةعدعاةةةدالةةةر  بةةة مةةة م ناملتةةة ي  :تتمةةةة اإلابنةةةة يف علةةةوم الداينةةةة -23

ه(،حتقيق:حنانبنةتالةدبة حسةنيجسةتنيه،رسةالةدكتة را اققةةيف478
جامعةأمالقرىمبكَةاملكرمة.
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  :ة أةةةةةعبةةةةة شةةةةةرفالنةةةةة وعزكةةةةةرمايةةةةةيالةةةةةد ،ألحتريةةةةةر ألفةةةةةال التنبيةةةةةه -24
الطاعةة:األوىل،دمشةق–الناشةر:دارالقلةم،عاةدالغةينالةدقره(،حتقيق:676

1408.
  : ةدبة الةدبةة علةيبة ح ةراايتلةةي،ألحتفةة احملتةاج يف شةرح املنهةةاج -25

  :عاةداحلليةدالشةرواين،لعلةى حتفةة احملتةاج حاشية الشرواينه(،ومعه974
عةام،الناشر:املكتاةالت ارةةالك ىمبشره(،حتقيق:جلنةم العللا ،1301
.م1983-هة1357النشر:

عاةةةدالكةةةركبةةة الةةةدبةةة عاةةةدالكةةةركالقاسةةةم ،ألالتةةةدوين يف أخبةةةار قةةةزوين -26
،الناشر:دارالكتبالعلليةةه(،حتقيق:عءةءهللاالعطاردع،623  :الرا عي
.م1987-هة1408الطاعة:

ه(،1395  :لةةةدعلةةةيماسحسةةةاناجملةةةددعال كةةةةيت،حملالتعريفةةةات الفقهيةةةة -27
.م2003-هة1424الطاعة:األوىل،الناشر:دارالكتبالعللية

ه(،حتقيةق:مجاعةةمة 816اجلرجةاين  :عليب الةدبة علةي،لالتعريفات -28
ة1403عة:األوىلالطالانان،–الناشر:دارالكتبالعلليةبريو العللا ، -هة
.م1983

،للقاضيأ الطيبطةاهربة عاةدهللاالطة ع  :التعليقة الكربيف يف الفرو  -29
(،رسةةالتاماجسةةترياقَّقتةةانيفاجلامعةةةاسسةةيميةدملدةنةةةاملنةة ر ،إحةةدالا450

بتحقيةةةق:عاةةةداللطيةةةفبةةة مرشةةةدالعةةة يف،واأليةةةرىبتحقيةةةق:الةةةدبةةة عليثةةةةة
الفءع.

ه(،335أل العاةةاأأ ةةدبةة أ أ ةةدابةة القةةالالطةة ع  :،التلخةةيص -30
حتقيةةق:الشةةةي عةةادلأ ةةةدعاةةةدامل جةة د،والشةةةي علةةةيالةةدمعةةة ض،الناشةةةر:

مكتاةنءارمشطفىالااز،الطاعةاألوىل.
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الشةةريازعسةةحا إبةةراهيمبةة علةةيبةة ة سةةفإ ،ألالتنبيةةه يف الفقةةه الشةةافعي -31
ةةةةة1403الطاعةةةةة:األوىل،،الناشةةةةر:عةةةةاملالكتةةةةب،بةةةةريو ه(،476  : -هة
م.1983

  :زكةةةرمايةةيالةةةدة أةةعبةةة شةةرفالنةةة وع ،ألهتةةذيب األمسةةةاء واللغةةات -32
–دارالكتةةةةبالعلليةةةةة،بةةةةريو ه(،حتقيةةةةقمجاعةةةةةمةةةة العللةةةةا ،الناشةةةةر:676
.لانان

ه(،حتقيةق:الةةد370  :هةرعااةروع،حمللةدبة أ ةدبة األزهتةذيب اللغةة -33
الطاعةةةةة:األوىل،،بةةةةريو –الناشةةةةر:دارإحيةةةةا الةةةةرتافالعةةةةر عةةةة ضمرعةةةةب،

.م2001
الاغةة ع  :الةةداحلسةةنيبةة مسةةع د ،ألالتهةةذيب يف فقةةه اإلمةةام الشةةافعي -34

الناشةةةةر:دار،علةةةةيالةةةدمعةةةة ضوعةةةةادلأ ةةةةدعاةةةدامل جةةةة د،(،حتقيةةةق:516
.م1997-هة1418لطاعة:األوىلا،الكتبالعللية

ل مةامأ الةدعاةدهللابة ة سةفاجلة ةين،اجلمع والفرق )أو كتاب الفةروق( -35
الناشةةر:دار،عاةةدالةةر  بةة سةةيمةبةة عاةةدهللااملةةءةينحتقيةةق:ه(،438  :

.م2004-هة1424الطاعة:األوىل،بريو –اجليلللنشروالطااعةوالت زةع
،للقاضيجنمالدة أ العااأأ دب الةدالبحرية يف شرح الوسيطاجلواهر  -36

مبكتاةةمتحةفط بقا سةراع،اسةطنا له(،خمط ت727القل يالشا عي  :
مشر.–تركيا،ونسخةأيرىمبكتاةجامعةاألزهر،القاهر –

،للقاضيجنمالدة أ العااأأ دب الةداجلواهر البحرية يف شرح الوسيط -37
ه(،مةةة بداةةةةةالاةةةابالثةةةاينيفالتةةةءاحممةةة كتةةةاب727القلةة يالشةةةا عي  :

حتقيةةق:أبةة احلسةة الةةدأكةةرم،رسةةالةماجسةةتريالشةةلحإىلهناةةةةكتةةابال كالةةة،
اققةيفاجلامعةاسسيميةدملدةنةاملن ر .
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سةةةةليلانبةةةة علةةةةربةةةة منشةةةة رالع يلةةةةي،لحاشةةةية اجلمةةةةط علةةةةى شةةةةرح املةةةةنهج -38
.الناشر:دارالفكر،هة(1204األزهرع،املعروفدجللل  :

احلسة علةيبة الةدبة  أل،احلاوي الكبري يف فقةه مةذهب اإلمةام الشةافعي -39
-الشةةةي علةةةيالةةةدمعةةة ضحتقيةةةق:(،450املةةةاوردع  :الةةةدبةةة حايةةةب

،لانةةان–الناشةةر:دارالكتةةبالعلليةةة،بةةريو ،الشةةي عةةادلأ ةةدعاةةدامل جةة د
م.1999-هة1419الطاعة:األوىل،

بكةرالةدبة أ ةدسةيفالةدة أ ،لحلية العلماء يف معرفة مةذاهب الفقهةاء -40
ه(،حتقيةةةق:مركةةةءالدراسةةةا والاحةةة فمبكتاةةةةنةةةءار507  :الشاشةةةيالقفةةةال

–ه1418مشةةطفىالاةةةاز،الناشةةر:مكتاةةةةنةةءارمشةةةطفىالاةةاز،الطاعةةةةالثانيةةةة
م.1998

  :أ ةةةدبةةةة  ةةةارأبةةةة زكةةةرم القةةةةءوةينالةةةةرازع،أل احلسةةةةنيحليةةةة الفقهةةةاء -41
:الشةةةةركةالناشةةةةر،عاةةةةدهللابةةةة عاةةةةداحملسةةةة الرتكةةةةيه(،حتقيةةةةق:الةةةةدكت ر395

.م1983-هة1403الطاعة:األوىل،بريو –املتحد للت زةع
ه(،502،لعاةةدال احةةدبةة إ اعيةةلالةةرومين  حليةةة املةةؤمن واختيةةار املةةوقن -42

حتقيق:حس ب مرغينب حس الاسيسي،رسالةماجسترياققةيفجامعةةأم
القرىمبكةاملكرمة.

،لعاةةدفقهيةةة ألامتنةةا الفقهةةاء الشةةافعيةاخلةةزاان السةةنية مةةن مشةةاهري الكتةةب ال -43
ه(،الناشةةر:مؤسسةةة1385القةةادربةة عاةةداملطلةةباملنةةدةلياألندونيسةةي  :

 م.2004–ه1425الرسالة شرون،الطاعةاألوىل
حمللةدبة  رامةرزبة علةي،الشةهريمبةييسةرودرر احلكام شرح وةرر األحكةام، -44

 ه(،الناشر:دارإحيا الكتبالعربية،بدونطاعة.885  :
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الفضةلأ ةةدبة علةةيبة الةةدبةة  ،ألالةدرر الكامنةةة يف أعيةان املااةةة الثامنةةة -45
ةةةة(852أ ةةةةدبةةةة ح ةةةةرالعسةةةةقيين  : ،الةةةةدعاةةةةداملعيةةةةدضةةةةان،حتقيةةةةق:هة

الثانيةةةةةةالطاعةةةةة:،صةةةةةيدرادد/اانةةةةد-الناشةةةةر:دلةةةة دا ةةةةةر املعةةةةارفالعثلانيةةةةة
.م1972-هة1392

إبةراهيمبة علةي،ل هانالةدة الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب -46
الةةدكت رالةةده(،حتقيةةق:799اليعلةةرع،املعةةروفدبةة  رحةة ن  :بةة الةةد

.الناشر:دارالرتافللطاعوالنشر،القاهر ،األ دعأب الن ر
زكةةرمايةةيالةةدة أةةعبةة شةةرفالنةة وع أل،املفتةةنيروضةةة الطةةالبني وعمةةدة  -47

-الناشةةةر:املكتةةةباسسةةةيمي،بةةةريو ،زهةةةريالشةةةاوةشه(،حتقيةةةق:676  :
 .م1991-هة1412الطاعة:الثالثة،علان-دمشق

أل عاةةدهللاالةةدبةة عاةةدهللااحللةةريع  :الةةروض املعطةةار يف خةةرب األقطةةار، -48
لانةان،-بةريو -ناشرمؤسسة صرللثقا ةة،ال(،حتقيق:إحسانعااأ900

م.1980الطاعة:الثانية
الةةةدبةةة أ ةةةدبةةة األزهةةةرع منشةةة رأل،الزاهةةةر يف وريةةةب ألفةةةال الشةةةافعي -49

الناشةةةةةةر:دار،مسةةةةةةعدعاةةةةةةداحلليةةةةةةدالسةةةةةةعدين،حتقيةةةةةةق:ه(370  :ااةةةةةةروع
.الطي ع

،ل مةةةامأ الةةةدعاةةةدهللابةةة ة سةةةفالسلسةةةلة يف معرفةةةة القةةةولني والةةةوجهني -50
ه(،حتقيةةق:الةةدكت ريالةةدبةة نةة اربةة ماطةةىالنلةةر،الطاعةةة438اجلةة ةين  :

م.2016–ه1437األوىل
ه(،275السِّّ سةةةةةتاين  :داودسةةةةةليلانبةةةةة األشةةةةةعث ،ألسةةةةنن أيب داود -51

لقةةرهبللةةةيو،شةةةَعيباألرنةةؤوتحتقيةةق: دكامةةةِّ ،ةالعامليةةةةالناشةةر:دارالرسةةةال،َالةةةَّ
.م2009-هة1430الطاعة:األوىل،
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بشةةاره(،حتقيةةق:279الرتمةةذع  :الةةدبةة عيسةةى،ل مةةامسةةنن الرتمةةذي -52
.م1998سنةالنشر:،بريو –الناشر:دارالغرباسسيمي،ع ادمعروف

النسةا ي  :عاةدالةر  أ ةدبة شةعيببة علةيأ ،ل مةامالسةنن الكةربيف -53
،بةةريو –الناشةةر:مؤسسةةةالرسةةالة،حسةة عاةةداملةةنعمشةةل ه(،حتقيةةق:303
م.2001–ه1421األوىلالطاعة

الةةةذه   :شةةةل الةةةدة أبةةة عاةةةدهللاالةةةدبةةة أ ةةةدل،سةةةري أعةةةالم النةةةبالء -54
الطاعةة:الثالثةةة،رسةالةالناشةر:مؤسسةةاله(،حتقيةق:دل عةةمة احملققةني،748

.م1985-هة1405
عاداحلةيبة أ ةدبة الةد،أل الفيحشذرات الذهب يف أخبار من ذهب -55

الناشةةر:،الةة داألر  وته(،حتقيةةق:1089احلنالةةي  :ابةة العلةةادالَعكةةرع
.م1986-هة1406الطاعة:األوىل،بريو –داراب كثري،دمشق

 
ه(،370أل بكةةةرأ ةةةدبةةة علةةةياجلشةةةال  :شةةةرح خمتصةةةر الطحةةةاوي،  -56

حتقيةق:د.عشةلتهللاعناةةةتهللاالةد،أ.دسةا دبكةةدا ،د.الةدعايةةدهللا
يان،د.زةنبالدحس  يتة،الناشر:دارالاشا راسسيمية،ودارالسراج،

 ه.1431الطاعة:األوىل
نشةةةرإ اعيةةةلبةةة  ةةةاداجلةةة هرع ،ألالصةةةحاح اتج اللغةةةة وصةةةحاح العربيةةةة -57

ةةةة(393الفةةةةارا   : الناشةةةةر:دارالعلةةةةم،أ ةةةةدعاةةةةدالغفةةةة رعطةةةةار،حتقيةةةةق:هة
.م1987-هة1407الرابعةالطاعة:،بريو –للليةني

الاخةةةةةارعاجلعفةةةةةي  :الةةةةةدبةةةةة إ اعيةةةةةل،أل عاةةةةةدهللاصةةةةةحيح البخةةةةةاري -58
،الناشةةةةر:دارطةةةة  الن ةةةةةا ،الةةةةدزهةةةةريبةةةة  صةةةةةرالناصةةةةره(،حتقيةةةةق:256

 .هة1422الطاعة:األوىل،
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ه(،354أل حةةاسالةةدبةة حاةةَّانالتليلةةيالُاسةةيت  :صةةحيح ابةةن حبةّةان،  -59
حتقيةةقشةةعيباألرنةةؤوت،الناشةةر:مؤسسةةةالرسةةالة،بةةريو لانةةان،الطاعةةة:الثانيةةة

ه.1414
الةدبة عاةدالةر  ،أل ا ريمش الدة الضوء الالمع ألهط القرن التاسع -60

.بريو –الناشر:منش را دارمكتاةاحليا ه(،902السخاوع  :
،أل الفضةلكلةالالةدة جعفةربة الطالع السعيد اجلامع أمساء جنباء الصةعيد -61

ه(،حتقيةةةق:سةةةعدالةةةدحسةةة ،الناشةةةر:748الشةةةا عي  :ثعلةةةباسد ةةة ع
م.1966الداراملشرةةللت ليفوالرتمجة،

تاجالدة عادال هابب تقيالدة الساكي  :،لطبقات الشافعية الكربيف -62
ةةة(771 عاةةةدالفتةةةاحالةةةد،والةةةدكت رالةةة دالةةةدالطنةةةاحي،حتقيةةةق:الةةةدكت رهة
.هة1413الطاعة:الثانية،،شروالت زةعالناشر:ه رللطااعةوالن،احلل 

املعةروفأب بكرب أ دب الدب علراألسةدعالشةه ،طبقات الشافعية -63
دار،احلةا  عاةدالعلةيميةانه(،حتقيةق:الةدكت ر851دب قاضيشةهاة  :

.هة1407الطاعة:األوىل،بريو –النشر:عاملالكتب
ه(،حتقيةةةق:772،مجةةةالالةةةدة عاةةةدالةةةرحيماسسةةةن ع  :طبقةةةات الشةةةافعية -64

لانان،الطاعةاألوىل–كلالة سفاحل  ،الناشر:دارالكتبالعلليةبريو 
م.1987–ه1407

املعةروفعثلانب عادالر  ،أل علروتقيالدة طبقات الفقهاء الشافعية -65
الناشةةةةر:دار،يةةةةبايةةةةيالةةةةدة علةةةةيجنه(،حتقيةةةةق:643دبةةةة الشةةةةيح  :
.م1992الطاعة:األوىل،بريو –الاشا راسسيمية
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ه(،774،للحا  اب كثريالقرشيالدمشةقي  :طبقات الفقهاء الشافعيني -66
،حتقيق:الدكت رأ دعلرهاشم،والةدكت رالةدزةةنهمالةدمع ذيله للعبادي

م.1993–ه1413عءب،الناشر:مكتاةالثقا ةالدةنيةمبشر،
  :الةةةةداوودعالةةةةدبةةةة علةةةةيبةةةة أ ةةةةد،لشةةةةل الةةةةدة طبقةةةةات املفسةةةةرين -67

.بريو –الناشر:دارالكتبالعلليةه(،945
علةةربةة الةةد،أل حفةةصجنةةمالةةدة يف االصةةطالحات الفقهيةةة طلبةةة الطلبةةة -68

الناشةةةر:املطاعةةةةالعةةةامر ،مكتاةةةةه(،537النسةةةفي  :بةةة أ ةةةدبةةة إ اعيةةةل
.هة1311رة النشر:ات،املثيفباغداد

علةةةربةة علةةةيبةةة ،لسةةةراجالةةةدة أ حفةةصعجالةةة احملتةةةاج إىل توجيةةةه املنهةةاج -69
عةةةءه(،حتقيةةق:804دبةة النحةة ع،واملشةةه ردبةة امللقةة   :أ ةةداملعةةروف

عةام،األردن–الناشةر:دارالكتةاب،إربةد،الدة هشةامبة عاةدالكةركالاةدراين
.م2001-هة1421النشر:

عاةةدالكةةركبةة الةةدبةة عاةةدالكةةركالرا عةةيالقاسةةم أل،العزيةةز شةةرح الةةوجيز -70
الناشةةر:،عةةادلأ ةةدعاةةدامل جةة د،وعلةةيالةةدعةة ضه(،حتقيةةق:623  :

.م1997-هة1417الطاعة:األوىل،لانان–دارالكتبالعللية،بريو 
علربة علةيلسراجالدة أ حفص،العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب -71

،حتقيةةةق:ه(804بةة أ ةةةداملعةةةروفدبةة النحةةة ع،واملشةةةه ردبةة امللقةةة   :
،لانةةان–الناشةةر:دارالكتةةبالعلليةةة،بةةريو ،سةةيدمهةةين،وأميةة نشةةراألزهةةرع

 .م1997-هة1417الطاعة:األوىل
الةةةةدبةةةة الةةةةدبةةةة الةةةة دالاةةةةابريت  :أل عاةةةةدهللاالعنايةةةةة شةةةةرح اهلدايةةةةة،  -72

ه(،الناشر:دارالفكر.786
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  :عةءالةدة عاةدالعءةةءبة عاةدالسةيمالسةةللي،لالغايةة يف اختصةار النهايةة -73
،لانةةةةةان–الناشةةةةةر:دارالنةةةةة ادر،بةةةةةريو ،إمديالةةةةةدالطاةةةةةا ه(،حتقيةةةةةق:660

.م2016-هة1437الطاعة:األوىل
  : ةةةدبةةة الةةةدبةةة علةةةيبةةة ح ةةةراايتلةةةي،ألالفتةةةاويف الفقهيةةةة الكةةةربيف -74

مجعها:تلليذاب ح راايتلي،الشي عادالقادربة أ ةدبة علةيه(،974
.الناشر:املكتاةاسسيمية،هة(982:الفاكهياملكي  

املعةروفدبة عثلانب عاةدالةر  أل علروتقيالدة ،ابن الصالح يفتاو  -75
الناشةةةر:،م  ةةةقعاةةةدهللاعاةةةدالقةةةادرحتقيةةةق:الةةةدكت ره(،643الشةةةيح  :

ه.1407الطاعة:األوىل،،بريو –عاملالكتب،مكتاةالعل مواحلكم
(،حتقيةةةق:516الاغةةة ع  :الةةةداحلسةةةنيبةةة مسةةةع د ،ألفتةةةاوي البغةةةوي -76

رابة عفةةان،الطاعةةةاألوىلمشةطفىالةة داألزهةرع،الناشةةر:دارابة القةةيم،ودا
م.2014–ه1435

،ه(505  :أل حامةةةةدالةةةةدبةةةة الةةةةدالغةةةةءايالط سةةةةي،فتةةةةاوي الغةةةةزايل -77
حتقيق:مشطفىال دأب ص ى،الناشةر:املعهةدالعةايالعةامليللفكةرواحلضةار 

م.1996ماليءم،-اسسيمية،ك االملا ر
ه(،462داملةةةرورو ع  :،للقاضةةياحلسةةنيبةةة الةةفتةةاوي القاضةةي حسةةةني -78

حتقيق:أملعادالقةادريطةاب،والةدكت رمجةالالة دأبة حسةان،الناشةر:دار
م.2010–ه1431الفتحللدراسا والنشر،الطاعةاألوىل

،أل بكةرعاةدهللابة أ ةدبة عاةدهللااملعةروفدلقفةالاملةروزعفتاوي القفةال -79
ه(،حتقيةةق:مشةةطفىالةة داألزهةةرع،الناشةةر:دارابةة القةةيم،ودار417  :

م.2011–ه1432اب عفان،الطاعةاألوىل
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الةةةةةدكت ر،اشةةةةةرتكيفأتليفةةةةةه:الفقةةةةه املنهجةةةةي علةةةةى مةةةةذهب اإلمةةةةام الشةةةةافعي -80
، رمديورُمشةةةةطفىالُاغةةةةا،الةةةةدكت وُمشةةةةطفىا ةةةةِّ م الناشةةةةر:دارالقلةةةةم،علةةةةيالشةةةةّ

.م1992-هة1413الطاعة:الرابعة،للطااعةوالنشروالت زةع،دمشق
،إعةةةةدادونشةةةةر:اجمللةةةةعامللكةةةةيلاحةةةة فاحلضةةةةار اسسةةةةيميةفهةةةةرس آل البيةةةة  -81

م.1999–ه1420األردن– مؤسسة لالايت(،علَّان
 معاصةةةةر(،لةةةةدكت رسةةةةعدعأبةةةة حايةةةةب،لاً واصةةةةطالح القةةةةاموس الفقهةةةةي لغةةةةةً  -82

.م1988-هة1408الطاعة:الثانية،س رةة–الناشر:دارالفكر.دمشق
ع  :دةةةةدالةةةدة أبةةة طةةةاهرالةةةةدبةةة ةعقةةة بالفةةةةريوز دد،القةةةاموس احملةةةيط -83

إبشةراف:الةدنعةةيمحتقيةق:مكتةبحتقيةةقالةرتافيفمؤسسةةالرسةةالةه(،817
،لانةةان–سسةةةالرسةالةللطااعةةوالنشةةروالت زةةع،بةريو الناشةر:مؤ،العرقُس سةي

.م2005-هة1426الطاعة:الثامنة،
عءالدة عادالعءةءب عادالسيمالسةلليل،قواعد األحكام يف مصا  األ م -84

الناشةةةةر:مكتاةةةةة،راجعةةةةهوعلةةةةقعليةةةةه:طةةةةهعاةةةةدالةةةةر وفسةةةةعده(،660  :
م.1991-هة1414،القاهر –الكليا األزهرةة

ه(،170الفراهيةةةةدع  :عاةةةةدالةةةةر  ا ليةةةةلبةةةة أ ةةةةد ،ألكتةةةةاب العةةةةني -85
الناشةةةةةر:دار،إبةةةةةراهيمالسةةةةامرا ي،والةةةةدكت رمهةةةةةدعاملخءومةةةةيحتقيةةةةق:الةةةةدكت ر

.ومكتاةاايل
شةطفىبة عاةدهللاالقسةطنطيين،ملكشف الظنون عةن أسةامي الكتةب والفنةون -86

الناشةةر:مكتاةةةةه(،1067  :يليفةةةةاملشةةه ردسةةمحةةةاجييليفةةةأواحلةةاج
.م1941اترة النشر:،بغداد–املثيف
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أ ةةدبةة الةةدبةة علةةي،لةةن مالةةدة أ العاةةاأكفايةةة النبيةةه يف شةةرح التنبيةةه -87
دةةةةةدعالةةةةةدسةةةةةروره(،حتقيةةةةةق:710  :املعةةةةةروفدبةةةةة الر عةةةةةةاألنشةةةةةارع

م.2009الطاعة:األوىل،الناشر:دارالكتبالعللية،دسل م
ياألنشةةةارعالةةةدبةةة مكةةةرمبةةة علةةة،جللةةةالالةةةدة أ الفضةةةللسةةةان العةةةرب -88

الطاعةةةةة:،بةةةةريو –الناشةةةةر:دارصةةةةادره(،711املعةةةةروفدبةةةة منقةةةة ر  :
.هة1414الثالثة

،للشةةي علةة عبةة أ ةةةدمتخصةةر الفوااةةد املكيةةة فيمةةةا ةتاجةةه طلبةةة الشةةةافعية -89
ه(،حتقيةةةةق:الةةةةدكت رة سةةةةفبةةةة عاةةةةد1335السةةةةقافاملكةةةةيالشةةةةا عي  :

لانةان،الطاعةةاألوىل–الر  املرعشلي،الناشر:دارالاشةا راسسةيمية،بةريو 
م.2004–ه1425

زكةةرمايةةيالةةدة  ،ألاجملمةو  شةةرح املهةةذب )مةةع تكملةةة السةةبكي واملطيعةةي( -90
.الناشر:دارالفكره(،676  :ن وعأعب شرفال

عاةدالكةركبة الةدبة عاةدالكةركالقاسةم ،ألاحملرر يف فقه اإلمام الشافعي -91
ه(،حتقيةةق:الةةدحسةة الةةدحسةة إ اعيةةل،الناشةةر:دار623  :الرا عةةي

م.2005–ه1426لانان،الطاعةاألوىل–الكتبالعلليةبريو 
الةةرازعاحلنفةةي  : أبةة عاةةدهللاالةةدبةة أ بكةةرءة الةةدة،لةةخمتةةار الصةةحاح -92

الةةةةةةدار-الناشةةةةةةر:املكتاةةةةةةةالعشةةةةةةرةة،ة سةةةةةةفالشةةةةةةي الةةةةةةده(،حتقيةةةةةةق:666
.م1999-هة1420الطاعة:ا امسة،صيدا–النل  جية،بريو 

ه(،حتقيةةق:231،أل ةعقةة بة سةفبة أةةعالاة ةطي  :خمتصةر البةويطي -93
لسةةيمية،رسةةالةماجسةةترياققةةةيفاجلامعةةةاسسةةيميةأميةة بةة  صةةربةة  ةةةفا

دملدةنةاملن ر .
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(،264املةةةءين  :إ اعيةةةلبةةة أةةةعبةةة إ اعيةةةل،أل إبةةةراهيمخمتصةةةر املةةةزين -94
.م1990-هة1410سنةالنشر:،بريو –الناشر:داراملعر ة

الناشةةر:،مجعةةةالةةدعاةةدال هةةابيعلةة،لاملةةدخط إىل دراسةةة املةةذاهب الفقهيةةة -95
.م2001-هة1422الطاعة:الثانية،القاهر –دارالسيم

،للةةةةدكت رأكةةةةرمة سةةةةفعلةةةةرالقةةةة ا ياملةةةةدخط إىل مةةةةذهب اإلمةةةةام الشةةةةافعي -96
م.2003-ه1423 معاصر(،الناشر:دارالنفا  دألردن،الطاعةاألوىل

ربةة ،أل بكةةرالةةدبةة أ ةةدبةة الةةدبةة جعفةةاملسةةااط املولةةَّدات )الفةةرو ( -97
ه(،حتقيةةةق:344احلةةةدادالكنةةةايناملشةةةرعالشةةةا عياملعةةةروفدبةةة احلةةةداد  :

عادالر  بة الةدبة أ ةدالةدارقي،رسةالةدكتة را اققةةيفجامعةةأمالقةرى
 مبكةاملكرمة.

ه(،487أل عايةةةدعاةةةدهللابةةة عاةةةدالعءةءالاكةةةرع  :املسةةةال  واملمالةةة ،  -98
 م.1992امالنشر:الناشر:دارالغراسسيمي،ع

ه(،241أل عاةةةدهللاأ ةةةدبةةة حناةةةةل  :مسةةةند اإلمةةةام أمحةةةد بةةةن حنبةةةط،  -99
 ه.1416القاهر ،الطاعة:األوىل–حتقيق:أ دشاكر،الناشر:داراحلدةث

أ ةةدبة الةةدبةة علةةي،أل العاةةاأاملصةباح املنةةري يف وريةةب الشةةرح الكبةةري -100
لانان.–بريو ،الناشر:املكتاةالعلليةه(،770  :الفي ميمثاحلل ع

الناشةةر: معاصةةر(،ركالةةدصةةا،القفةةريع،ملةةمصةةطلحات املةةذاهب الفقهيةةة -101
.م2002-هة1422الطاعة:األوىل،داراب حءم

يفالطةةة ارئعلةةةىالاةةةابالثةةةاين مةةة املطلةةةب العةةةايل يف شةةةرح وسةةةيط الغةةةزايل -102
اةةةةكتةابالغشةةب(،لةن مالةةدة أ العاةةاأمةة كتةابالغشةةبإىلهناملغشة ب

ه(،خمطةة ت710  :املعةةروفدبةة الر عةةةأ ةةدبةة الةةدبةة علةةياألنشةةارع
(.279يفدارالكتباملشرةةبرقم: 
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أ ةدبة الةد،لةن مالةدة أ العاةاأاملطلب العايل يف شرح وسةيط الغةزايل -103
حتقيةق:لةؤعبة زةة بة ه(،710  :املعةروفدبة الر عةةب علياألنشارع

جعفةةةةربةةةة  ةةةةء جعفةةةةر،رسةةةةالةماجسةةةةترياققةةةةةيفاجلامعةةةةةاسسةةةةيميةدملدةنةةةةة
املن ر .

،للةدكت رأ ةدابألوزان واملكاييط املعاصرة رعيةمعادلةة األوزان واملكاييط الش -104
اسةعةالتدو أحبةافوأعلةالالنةاحل يالكردع،والدكت رال دإبراهيما طيب،

-10املللكةةةةةةاألردنيةةةةةااامشيةةةةةة –يفعلةةةةاناملعاصةةةةر املنعقةةةةةد كةةةةةا لقضةةةةامالء
ه(.13/1/1420

عاةدهللامقة  بة عاةدهللاالرومةياحللة عشةهابالةدة أ ،لمعجم البلةدان -105
.م1995الطاعة:الثانية،الناشر:دارصادر،بريو ،هة(626  :

الناشةر:دار،رجةبعاةداجلة ادإبةراهيم،للةدكت راملعجم العريب ألمساء املالبه -106
.م2002-هة1423الطاعة:األوىل،مشر–اآل ا العربية،القاهر 

الة دعاةةدالةر  عاةةداملةةنعم،للةةدكت رمعجةم املصةةطلحات واأللفةةال الفقهيةة -107
م.1999الناشر:دارالفضيلةاصر(، مع

-الناشةةةر:مكتاةةةةاملثةةةيفه(،1408  :علةةةررضةةةاكحالةةةة،لمعجةةةم املةةةؤلفني -108
.اريو ببريو ،دارإحيا الرتافالعر 

.الناشر:دارالدع  ،إعداددلعاللغةالعربيةدلقاهر ،املعجم الوسيط -109
 معاصةةةران(،صةةةاد قنيةةة حامةةةدو،لةةةدرواأقلع ةةةي،حملمعجةةةم لغةةةة الفقهةةةاء -110

ةةةة1408الطاعةةةةة:الثانيةةةةة،الناشةةةةر:دارالنفةةةةا  للطااعةةةةةوالنشةةةةروالت زةةةةةع -هة
.م1988
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أ ةةدبةة  ةةارأبةة زكةةرم القةةءوةينالةةرازعأل احلسةةني،معجةةم مقةةاييه اللغةةة -111
عةةةام،الناشةةةر:دارالفكةةةر،عاةةةدالسةةةيمالةةةدهةةةارونه(،حتقيةةةق:395  :
م.1979-هة1399النشر:

 صةةةةربةةةة عاةةةةدالسةةةةيد،ل هةةةةانالةةةةدة أ الفةةةةتحاملغةةةةرب يف ترتيةةةةب املعةةةةرب -112
رِّزِّّى  :ا ةة ارزميالم ةة(610ُلطةةةَ بةةدونطاعةةةة،الناشةةةر:دارالكتةةابالعةةةر ،هة
.وبدوناترة 

شةةل الةةدة ،الةةدبةة أ ةةد،لمغةةا احملتةةاج إىل معرفةةة معةةاين ألفةةال املنهةةاج -113
ةةةةةة(977ا طيةةةةةةبالشةةةةةةربيينالشةةةةةةا عي  : ،الناشةةةةةةر:دارالكتةةةةةةبالعلليةةةةةةة،هة

.م1994-هة1415الطاعة:األوىل
،للةةةدكت ر كةةةرعاملقةةةادير يف الفقةةةه اإلسةةةالمي يف ضةةةوء التسةةةميات املعاصةةةرة -114

م.1983–ه1403أ دعكاز،الطاعةاألوىل،بيا  النشر:بدون،
عبة شةرفزكرمايةيالةدة أة ،ألمنهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه -115

،الناشةر:دارالفكةةر،عة ضقاسةمأ ةدعة ضه(،حتقيةق:676  :النة وع
.م2005-هة1425الطاعة:األوىل

سةةةحا إبةةراهيمبةةة علةةيبةةة ة سةةةفإ ،ألاملهةةذب يف فقةةةه اإلمةةةام الشةةافعي -116
لانةان،الطاعةة–،بةريو الناشر:دارالكتةبالعلليةة،هة(476الشريازع  :

م.1995–ه1416األوىل
لةالالةدة عاةدالةرحيماسسةن ع  :،جلاملهمات يف شرح الروضةة والرافعةي -117

الناشةر:مركةءالةرتاف،أ ةدبة علةيوأبة الفضةلالةدمياطي،،حتقيةق:هة(772
–،ودارابةةةة حةةةةءمباةةةةريو املللكةةةةةاملغربيةةةةة-لةةةةدارالايضةةةةا دالثقةةةةايفاملغةةةةر 

.م2009-هة1430الطاعة:األوىللانان،
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،إعةةةداد:خناةةةةمةةة األسةةةاتذ األ اضةةةل،للعةةةاإل اإلسةةةالمي ةاملوسةةةوعة اجلغرافيةةة  -118
الطاعةةة:األوىل.الةةرمض:علةةاد الاحةةثالعللةةيدامعةةةاسمةةامالةةدبةة سةةع د

–م1999ه/1419اسسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيمية/اسدار العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةللثقا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوالنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر،
م.1999ه/1420

مي معاصةةر(،الناشةةةر:،للةةدكت رأةةعشةةاموسةةوعة املةةدن العربيةةة واإلسةةةالمية -119
م.1993لانان،العر ،الطاعةاألوىل–دارالفكر،بريو 

الةةدبةة م سةةىبةة ،لكلةةالالةةدة أ الاقةةا الةةنجم الوهةةاج يف شةةرح املنهةةاج -120
الناشةر:ه(،حتقيةق:جلنةةعلليةة،808الشةا عي  :عيسىب عليالدَّمِّريع

.م2004-هة1425الطاعة:األوىل،داراملنهاج جد (
تعذب يف تفسةةري وريةةب ألفةةال املهةةذب -121 الةةدبةة ،أل عاةةدهللاالةةنظم اُلم سةةُ

ه(،633املعةةةروفباطةةةال  :أ ةةةدبةةة الةةةدبةةة سةةةليلانبةةة بطةةةالالةةةرك 
املِّحتقيةةةق:الةةةدكت ر الناشةةةر:املكتاةةةةالت ارةةةةة،مكةةةة،مشةةةطفىعاةةةداحلفةةةي سةةةَ

.(2م جء 1991(،1م جء 1988عامالنشر:،املكرمة
شةةل الةةدة الةةدبةة أ العاةةاأأ ةةدبةة ،لهنايةةة احملتةةاج إىل شةةرح املنهةةاج -122

الطاعة،الناشر:دارالفكر،بريو ،هة(1004 ء شهابالدة الرملي  :
.م1984-هة1404يري األ

عاةدامللةكبة عاةدهللابة ة سةف،أل املعايهناية املطلب يف دراية املذهب -123
عاةةده(،حتقيةةق:الةةدكت ر478المُللقةةبإبمةةاماحلةةرمني  :بةة الةةداجلةة ةين

ة1428الطاعةةة:األوىل جةةد (،الناشةةر:داراملنهةةاج،العقةيمالةة دالةةّدةب -هةة
.م2007

السةةعادا املاةةاركبةة الةةددالةةدة أ ،جملةةالنهايةةة يف وريةةب احلةةديث واألثةةر -124
طةةةةةاهرأ ةةةةةده(،حتقيةةةةةق:606املعةةةةةروفدبةةةةة األثةةةةةري  :الشةةةةةياايناجلةةةةةءرع
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ة1399بةريو ،-الناشر:املكتاةالعللية،ال دالدالطناحيو،الءاوى -هة
.م1979

 اعيةلبة الةدأمةنيبة مةري،سهدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني -125
ةةة(1399سةةةليمالاةةةادينالاغةةةدادع  : الناشةةةر:طاةةةعبعناةةةةةوكالةةةةاملعةةةارف،هة

أعةةةاد طاعةةةهدألو سةةةت:دارم،1951طنا لاسةةةاجلليلةةةةيفمطاعتهةةةاالاهيةةةة
 .لانان–إحيا الرتافالعر بريو 

أل احلس عليب أ بكرالفرغايناملرغينايناهلداية يف شرح بداية املبتدي،  -126
–ه(،حتقيةةةةق:طةةةةيلة سةةةةف،الناشةةةةر:دارإحيةةةةا الةةةةرتافالعةةةةر 593  :
لانان.–بريو 

الةةدة يليةةةلبةة أةاةةكبةة عاةةدهللاالشةةةفدع  :شةةيح،لالةةوايف ابلوفيةةات -127
ة(764 الناشةةر:دارإحيةةا الةةرتاف،وتركةةيمشةطفى،أ ةةداألر  وت،حتقيةةق:هة

.م2000-هة1420عامالنشر:،بريو –
أل حامةةدالةةدبةة الةةدالغةةءايالط سةةي،الةةوجيز يف فقةةه اإلمةةام الشةةافعي -128

جة د،الناشةر:داراألرقةمحتقيق:عليمعة ض،وعةادلعاةدامل ،ه(505  :
م.1997–ه1418لانان،الطاعةاألوىل–بريو –ب أ األرقم

  :أل حامةةةةةةدالةةةةةةدبةةةةة الةةةةةةدالغةةةةةةءايالط سةةةةةةي،الوسةةةةةيط يف املةةةةةذهب -129
الناشةر:دارالسةيم،الةدالةداتمةرو،أ ةدالة دإبةراهيمه(،حتقيةق:505

ه.1417الطاعة:األوىل،القاهر –
أ ةدبة الةدلشةل الةدة أ العاةاأ، األعيةان وأنبةاء أبنةاء الزمةانوفيات  -130

ةة(681بةة إبةةراهيمبةة أ بكةةرابةة يلكةةانال مكةةياسربلةةي  : ،حتقيةةق:هة
 م.1994–م1900لانان،–بريو –الناشر:دارصادرإحسانعااأ،
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